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Άρθρο 1 Εισαγωγή-Γενικά  

1.1. Γενικές πληροφορίες  

Η ΔΕΥΑ του Δήμου Δέλτα (ΔΕΥΑΔΔ) αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο των μεγάλων 

ποσοτήτων του μη τιμολογούμενου νερού που δεν αποφέρει έσοδα (non-revenue 

water, NRW) και τα σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα σε επίπεδο α) οικονομικο, β) 

ποιότητας της υπηρεσίας που παρέχεται στους πελάτες της, και γ) βιωσιμότητας των 

διαθέσιμων πόρων, θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας και προμήθειας εξοπλισμού 

για την μείωση του ποσοστού μη τιμολογούμενου νερού. 

Επομένως, η ΔΕΥΑΔΔ θεωρεί πρωτεύουσας σημασίας την καθιέρωση ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος αποδοτικότητας που να αποσκοπεί στη συνολική 

μείωση του NRW, είτε με τη μείωση των φυσικών απωλειών, με θετικό αντίκτυπο στη 

μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη 

χωρητικότητα των υφιστάμενων πηγών ύδρευσης, είτε με τη μείωση των εμπορικών 

απωλειών, με θετικό αντίκτυπο στα έσοδα από τις υπηρεσίες και, κατά συνέπεια, 

στην οικονομική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού. Επομένως, η 

ΔΕΥΑΔΔ θεωρεί πρωτεύουσας σημασίας την καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος αποδοτικότητας που να αποσκοπεί στη συνολική μείωση του NRW, 

είτε με τη μείωση των φυσικών απωλειών, με θετικό αντίκτυπο στη μείωση του 

κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη 

χωρητικότητα των υφιστάμενων πηγών ύδρευσης, είτε με τη μείωση των εμπορικών 

απωλειών, με θετικό αντίκτυπο στα έσοδα από τις υπηρεσίες και, κατά συνέπεια, 

στην οικονομική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού. 

Η διαχείριση των εμπορικών σχέσεων και των σχέσεων με τους χρήστες-καταναλωτές 

αποτελεί μία διαδικασία αποφασιστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις κοινής 

ωφελείας και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες ανάγνωσης των ενδείξεων των 

μετρητών, χρέωσης, είσπραξης και διαχείρισης των σχέσεων με τους καταναλωτές. 

Οι τεχνικές δραστηριότητες, οι ζώνες πίεσης, οι τομείς υδρομέτρησης, η ανίχνευση 

διαρροών και η ταχύτητα και η ποιότητα των επισκευών θα πρέπει να προάγουν την 

καλή διαχείριση των υποδομών με το χαμηλότερο κόστος συντήρησης και την αύξηση 

της διάρκειας ζωής του συστήματος και  προστασίας του νερού ως κρίσιμο αγαθό της 

αειφόρου ανάπτυξης και του περιβάλλοντος) 
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Η βελτίωση της εμπορικής και τεχνικής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων κοινής 

ωφέλειας, δηλαδή η ικανότητά τους να αποτυπώνουν την οικονομική αξία των 

εμπορικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, μειώνοντας 

παράλληλα το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 

ακρίβεια και αξιοπιστία μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης του προβλήματος. Μπορεί 

να επιτευχθούν γρήγορα σημαντικές βελτιώσεις στα τεχνικά αποτελέσματα και στην 

εμπορική απόδοση. 

Η εφαρμογή προηγμένων υποδομών μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure, 

AMI) θα φέρει σημαντικές βελτιώσεις στη σχέση του παρόχου με τους καταναλωτές, 

λόγω  κυρίως της ακρίβειας των μετρήσεων  αλλά και της συνέπειας συλλογής των 

δεδομένων που υποστηρίζουν τη χρέωση αλλά συνάμα και της παροχής νέων 

υπηρεσιών στους πελάτες που θα τους βοηθούν εντέλει να έχουν καλύτερο έλεγχο 

της κατανάλωσης αλλά και άμεσου εντοπισμού των τυχόν διαρροών σε 

εγκαταστάσεις των καταναλωτών. 

Μια καλά δομημένη, ολοκληρωμένη ολιστική προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για 

τη βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΔΔ και θα τη βοηθήσει στη βελτιστοποίηση των οικονομικών 

οφελών αλλά και της διαφάνειας στη ορθή διαχείριση των πόρων των δημοτών -

πολιτών) 

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες - φορείς στον κλάδο του νερού και τις βέλτιστες 

πρακτικές τους, η μείωση του NRW είναι μια απαραίτητη, καθετοποιημένη 

διαδικασία εγκάρσια προς τον οργανισμό (από το διοικητικό συμβούλιο έως τους 

εργαζόμενους στο πεδίο) και θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στρατηγικός στόχος 

για τη βελτίωση της συνολικής βιωσιμότητας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

1.2. Αναθέτων Φορέας  

Αναθέτων Φορέας  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΤΑ  

Στοιχεία επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του 

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
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β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο 

από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://deyadelta.gr/  

 

1.3 Μεταβολές 

Οποιαδήποτε μεταβολή, μετασχηματισμός, υποκατάσταση ή διαδοχή του 

Αναθέτοντος φορέα  ή των οργάνων και υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα 

Πρόσκληση δεν επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης. Στην περίπτωση 

αυτή, ο Αναθέτων φορέας θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες στη 

διαδικασία ανάθεσης. 

1.4. Το αντικείμενο της Σύμβασης  

1.4.1 Επιχειρηματική ιδέα-Τεχνική Περιγραφή  

Το παρόν Έργο προορίζεται να καθιερώσει μια Σύμβαση βάσει απόδοσης 

(Performance-Based Contract, PBC) για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών, 

συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης αυτών των αγαθών (Σύστημα AMI, 

ζώνες πίεσης και τομείς υδρομέτρησης, μοντελοποίηση δικτύου, λογισμικό 

διαχείρισης για το NRW). Οι κύριες πτυχές της σύμβασης είναι οι εξής: 

α) Στόχοι που σχετίζονται με το σχέδιο εγκατάστασης μετρητών και τη μείωση 

του νερού που δεν αποφέρει έσοδα (NRW), των οποίων η επίτευξη θα συνδέεται με 

ένα τέλος επιτυχίας. 

β) Υπηρεσίες αποκατάστασης των σχέσεων με τους πελάτες 

(συμπεριλαμβανομένων των νέων συνδέσεων, της διαχείρισης των παραπόνων, της 

εποπτείας, της χρέωσης, της είσπραξης, των διακοπών παροχής και των 

επανασυνδέσεων…) που εκτελούνται από τη ΔΕΥΑΔΔ υπό τον συντονισμό του 

Αναδόχου. 

1.4.2 Πεδίο Αντικείμενο εργασιών 

Προπαρασκευαστικές εργασίες 

• Έρευνα της υφιστάμενης τεχνικής, εμπορικής και λειτουργικής κατάστασης. 

• Προμήθεια του λογισμικού που είναι απαραίτητο για τη σωστή διαχείριση της 

εταιρείας και την υλοποίησητης παρούσας . 

https://deyadelta.gr/
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• Παραμετροποίηση και ενσωμάτωση του λογισμικού.  

• Προμήθεια μιας λύσης ΑΜΙ. 

• Ορισμός των τιμών αναφοράς της παρούσας (αξιολόγηση απόδοσης) 

Εμπορική και πελατειακή διαχείριση 

• Λειτουργία και συντήρηση λογισμικού διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες 

(Customer Relationship Management Software, CRM). 

• Εκτέλεση της διαδικασίας για νέες συνδέσεις και έκδοση εσωτερικών εντολών 

εργασίας.  

• Υποστήριξη της ΔΕΥΑΔ στην αναθεώρηση του υφιστάμενου εγγράφου 

«Κανονισμός υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης» το οποίο θα επισυνάπτεται σε 

νέες συμβάσεις υπηρεσίας. 

• Υποστήριξη της ΔΕΥΑΔ στη διαχείριση παραπόνων. 

• Προετοιμασία γενικών και ειδικών πληροφοριών για τους πελάτες. 

• Εκτέλεση της διαδικασίας ανάκτησης χρεών, συμπεριλαμβανομένων των 

μηνυμάτων που θα αποστέλλονται στον πελάτη για πληρωμή ή/και διακοπή της 

υπηρεσίας. 

• Έκδοση των εντολών εργασίας για τη διακοπή της υπηρεσίας. 

• Υποστήριξη στη διαδικασία χρέωσης. 

• Υποστήριξη στη διαδικασία είσπραξης. 

 

Μείωση του NRW 

• Μοντελοποίηση δικτύου και ορισμός ζωνών πίεσης (PZ) και τομέων 

υδρομέτρησης (DMA). 

• Εκτέλεση των PZ και DMA. 

• Εγκατάσταση του συστήματος επικοινωνίας για τους έξυπνους μετρητές.  

• Ενσωμάτωση του λογισμικού ανάγνωσης/συλλογής δεδομένων με το 

λογισμικό CRM. 

• Χειρισμός και συντήρηση του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών 

(Geographic Information System, GIS). 

• Αντικατάσταση μετρητή (έξυπνοι μετρητές). 

• Εντοπισμός και διόρθωση των εμπορικών απωλειών: 

o Παράνομες συνδέσεις. 
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o Ακανόνιστες ή τεχνικά ακατάλληλες συνδέσεις. 

o Αναφορά και έκδοση εντολών εργασίας. 

• Ενεργός έλεγχος διαρροών: 

o Ανίχνευση διαρροών. 

o Αναφορά και έκδοση εντολών εργασίας. 

 

1.5. Κωδικοί CPV 

32441200 

32441100 

71631430 

 

1.6 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων] 

-  του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, 

τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 

αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 
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- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του 

νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 

ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 

Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 

σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι 

οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για 

τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών 

με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»  

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 

«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» 

(Α΄44) 
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- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 

Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 

εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα» 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 
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την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 

-  του ν. 1069/1980 ( Α΄191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 

Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

- του ν. 4483/2017 (Α’107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα 

οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α» 

- της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 1396 Β’/16.06.2011) 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω 

- των διατάξεων του ΠΔ 456/1984: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

1.7 Προσωπικά δεδομένα 

Η ΔΕΥΑΔΔ ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, κατά την έννοια της 

ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ιδίως του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019 (Α’ 

137), αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων, τα οποία 

συλλέγονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και η επεξεργασία των εν λόγω 

δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει. Τα εν λόγω προσωπικά 

δεδομένα δύναται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία 
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συμπεριλαμβάνεται στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που υποβάλλεται στην 

ΔΕΥΑΔΔ στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η 

αξιολόγηση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η εκπλήρωση των εκ του 

νόμου υποχρεώσεων της ΔΕΥΑΔΔ, η ενημέρωση των Υποψηφίων σχετικά με την 

αξιολόγηση των υποβληθέντων Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και η εν 

γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Νομική βάση επεξεργασίας είναι ότι 

η επεξεργασία είναι καταρχήν απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που 

εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. Η παροχή των εν λόγω δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των υποβληθέντων 

Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και  η μη παροχή των απαραίτητων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα θα είχε ως συνέπεια την αδυναμία αξιολόγησης και κατ' 

αποτέλεσμα, τον αποκλεισμό του Υποψηφίου. Τέλος, τα στοιχεία ταυτότητας και 

επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν επίσης από την ΔΕΥΑΔΔ προκειμένου να 

ενημερώσει τον Ενδιαφερόμενο αναφορικά με την αξιολόγηση του υποβληθέντος 

Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μπορούν να 

κοινοποιηθούν σε φορείς, στους οποίους η ΔΕΥΑΔΔ αναθέτει την εκτέλεση 

συγκεκριμένου έργου για λογαριασμό της, δηλαδή στους Συμβούλους, τα όργανα 

αυτής, τα υπηρεσιακά στελέχη και τους λοιπούς εν γένει προστηθέντες της, υπό τον 

όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου, στο πλαίσιο των νομίμων 

δραστηριοτήτων τους, καθώς και σε δημόσιους φορείς και δικαστικές αρχές, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και στους Υποψηφίους του Διαγωνισμού για τους 

σκοπούς συμμόρφωσης με τον ν. 4413/2016. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δεν 

θα διαβιβαστούν σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο 

του Διαγωνισμού δύνανται να διατηρηθούν για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από 

την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη του Διαγωνισμού. Εάν από την κείμενη νομοθεσία 

προβλέπεται ότι απαιτείται η διατήρηση συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των πέντε (5) ετών, αυτά θα 

διατηρούνται έως την παρέλευση του σχετικού χρονικού διαστήματος που 

προβλέπεται νομοθετικά. Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

(ΕΕ) 679/2016, τα φυσικά πρόσωπα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με 

την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, 
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(β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) εναντίωσης 

στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων της 

εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης και κατάρτιση προφίλ και (στ) 

φορητότητας των δεδομένων. Για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων ή για 

οποιοδήποτε άλλο σχετικό αίτημα, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δύνανται να 

απευθύνονται στην ΔΕΥΑΔΔ εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

texniki@deyadelta.gr  

Η ΔΕΥΑΔΔ λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να αποκριθεί στα αιτήματα του 

υποκειμένου των δεδομένων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα 

από ένα (1) μήνα κατ’ ανώτατο όριο, το οποίο δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) 

μήνες κατ’ ανώτατο όριο, εάν το αίτημα είναι περίπλοκο ή υφίσταται μεγάλος 

αριθμός αιτημάτων, ενημερώνοντας το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω 

καθυστέρηση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.  

Η ΔΕΥΑΔΔ δύναται να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει αίτημα του 

υποκειμένου των δεδομένων μόνο εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από την 

ελληνική και / ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ειδικότερα, η ΔΕΥΑΔΔ έχει το δικαίωμα 

να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων φυσικού προσώπου, 

εάν η διατήρησή τους είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για 

την εκπλήρωση του Διαγωνισμού, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο 

συμφέρον, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή αξιώσεων 

τρίτου μέρους. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τους 

ενδιαφερόμενους από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους 

στον Διαγωνισμό. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να 

επικοινωνούν και να υποβάλλουν καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάζονται 

τα δικαιώματά τους. Πληροφορίες επικοινωνίας με την Ελληνική Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της: www.dpa.gr.  

Η ΔΕΥΑΔΔ έχει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση 

της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας, την ασφάλεια της 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και την προστασία των εν λόγω δεδομένων 

από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας 

κοινολόγηση ή προσπέλαση από οποιονδήποτε, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη 

mailto:texniki@deyadelta.gr
http://www.dpa.gr/
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μορφή παράνομης επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, με την υποβολή Φακέλου 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχει θεμελιωθεί η νομική 

βάση για τη μεταφορά και την παροχή όλων των προσωπικών δεδομένων που 

παρέχονται στην ΔΕΥΑΔΔ στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και ότι έχουν ενημερωθεί 

προσηκόντως όλα τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα 

παρέχονται στην ΔΕΥΑΔΔ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

Άρθρο 2 Ορισμοί 

2.1. Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι  

παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη σημασία: 

(1) «Ανάδοχος»: είναι ο Προσφέρων, στον οποίο τελικά θα κατακυρωθεί το 

αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μετά το πέρας της Β΄ Φάσης αυτού.  

(2) «Αναθέτων Φορεάς»: είναι η   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (ΔΕΥΑΔΔ), όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.2 της 

παρούσας. 

(3) «Αντίκλητος»: είναι το πρόσωπο που θα ορισθεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας εκ 

μέρους του Υποψηφίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.4 της 

παρούσας. 

(4) «Α’ Φάση»: είναι η παρούσα φάση προεπιλογής του Διαγωνισμού, η οποία θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης 

και θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη των Προεπιλεγέντων. 

(5) «Β΄ Φάση»: είναι η φάση του Διαγωνισμού που έπεται της προεπιλογής των 

Υποψηφίων και διαρκεί μέχρι το πέρας της διαδικασίας επιλογής, και υποδιαιρείται 

σε δύο στάδια: 

− Στάδιο Β.Ι – Διάλογος, και 

− Στάδιο Β.ΙΙ – Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών. 

(6) «Δανειακά Κεφάλαια»: είναι οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις προς πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά  ιδρύματα,  ανεξαρτήτως  της  διάρκειας  των  σχετικών  συμβάσεων,  

περιλαμβανομένων  σε  κάθε  περίπτωση  και  των  τυχόν ομολογιακών δανείων 

(απλών, ανταλλάξιμων ή μετατρέψιμων). Στα Δανειακά Κεφάλαια δεν 

συνυπολογίζονται (α) τυχόν δάνεια από μετόχους ή εταίρους, (β) συμβάσεις 
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ανταλλαγής επιτοκίων και σχετικά παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία, και  (γ)  

τυχόν δάνεια  για  τη  χρηματοδότηση  του ΦΠΑ  και  της χρηματοδοτικής συμβολής 

του Δημοσίο. 

(7) «Δεσμευτική Προσφορά» ή «Προσφορά»: είναι η προσφορά, που θα υποβάλουν 

οι Προεπιλεγέντες προς την ΔΕΥΑΔΔ, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, κατά 

το Β.ΙΙ Στάδιο της Β’ Φάσης αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. 

 (8) «Διαγωνισμός»: είναι η διαδικασία ανάθεσης που ξεκίνησε με τη δημοσίευση της 

παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σκοπό έχει τη σύναψη της 

Σύμβασης. 

(9) «Διάλογος»: είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει μετά το πέρας της Α΄ Φάσης 

του Διαγωνισμού, εντασσόμενη στη Β’ Φάση, και θα διέπεται από την Πρόσκληση 

Συμμετοχής σε Διάλογο. 

(10) «Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης»: είναι τα έγγραφα που πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτά 

περιγράφονται στην Πρόσκληση. 

(11) «Εκπρόσωπος Υποψηφίου»: είναι το πρόσωπο που ορίζεται κατά περίπτωση 

σύμφωνα με τις παραγράφους 10.3.2 περ. (η) και 10.3.3 περ. (θ) της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

(12) «Ενδιαφερόμενος»: είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να 

λάβει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό. 

(13) «Ένωση Προσώπων»: είναι κάθε ένωση, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής 

σύμπραξης, ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων 

(14) «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» ή «Ε.Δ.Δ.»: είναι η Επιτροπή, που 

συγκροτείται από την ΔΕΥΑΔΔ για τον έλεγχο των στοιχείων των Φακέλων Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, καθώς και την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα 

αναφέρονται στο Άρθρο 13 της παρούσας. 

(15) «Ημερομηνία Δημοσίευσης»: είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης 

Σύμβασης στο Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 

(16) «Ημερομηνία Υποβολής»: είναι η ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 

14.1 της παρούσας Πρόσκλησης. 
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(17) «Ίδια Κεφάλαια»: είναι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά προκύπτουν 

από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων.  

(18) «Οικονομικές Καταστάσεις»: είναι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 

Υποψηφίου ή, σε περίπτωση που δεν συντρέχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων, 

οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές δημοσιεύονται στην 

πλήρη έκδοσή τους (ήτοι μη συνοπτικές), έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ή, σε περίπτωση που δεν συντρέχει 

υποχρέωση σύνταξης με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει ή επιτρέπει η εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του προσώπου που τις υποβάλλει, είναι 

ελεγμένες από ορκωτό, ή άλλον νόμιμο κατά περίπτωση, ελεγκτή και έχουν 

δημοσιευθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του προσώπου 

που τις υποβάλλει. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται κατά νόμο 

υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, υποβάλλεται επιπλέον των μη 

δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη 

υποχρέωσης δημοσίευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με 

την παρούσα Πρόσκληση. Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου ή μέλους αυτού, οι 

Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση των 

απαιτούμενων από την παρούσα στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.1.3 της παρούσας. 

(19) «Οικονομικές Καταστάσεις των Τελευταίων Τριών (3) Χρήσεων»: είναι οι 

Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων συναπτών φορολογικών ετών, τα 

οποία έχουν λήξει προ της Ημερομηνίας Δημοσίευσης. Σε περίπτωση που οι 

Οικονομικές Καταστάσεις ενός φορολογικού έτους δεν έχουν δημοσιευθεί, 

υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με τους λόγους της μη δημοσίευσης και οι ελεγμένες 

μη δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 

σύμφωνα με την παρούσα. Επίσης, σε περίπτωση που το τελευταίο φορολογικό έτος 

έχει λήξει προ της Ημερομηνίας Δημοσίευσης και δεν έχουν καταρτισθεί ή/και 

ελεγχθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις του τελευταίου φορολογικού έτους μέχρι την 

Ημερομηνία Δημοσίευσης, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για τους λόγους που δεν 

κατέστη δυνατή η κατάρτιση ή/και ο έλεγχος και οι Οικονομικές Καταστάσεις των 

αμέσως τριών (3) προηγουμένων του τελευταίου φορολογικού έτους συναπτών 
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φορολογικών ετών. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που λειτουργούν για λιγότερο από 

τρία (3) έτη, θα προσκομίζονται όσες Οικονομικές Καταστάσεις υφίστανται μέχρι την 

Ημερομηνία Δημοσίευσης και θα  λαμβάνονται με βάση αυτές τα ζητούμενα από την 

παρούσα οικονομικά στοιχεία, για τα έτη που αυτές λειτουργούν. 

(20) «Προεπιλεγείς»: είναι ο κάθε Υποψήφιος, ο οποίος θα έχει προεπιλεγεί μετά την 

ολοκλήρωση της παρούσας Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού και θα κληθεί από την 

ΔΕΥΑΔΔ να συμμετάσχει περαιτέρω στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. 

(21) «Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» ή απλώς «Πρόσκληση»: 

είναι το παρόν τεύχος. 

(22) «Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο»: είναι το τεύχος που θα αποσταλεί στους 

Προεπιλεγέντες εκ των Υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν να μετάσχουν στο Στάδιο 

Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού. 

(23) «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών»: είναι η πρόσκληση υποβολής 

Δεσμευτικών Προσφορών που θα κληθούν να παραλάβουν οι Προεπιλεγέντες από 

την ΔΕΥΑΔΔ για τη συμμετοχή τους στο Β.ΙΙ Στάδιο της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού, η 

οποία θα περιλαμβάνει τους όρους διενέργειας της διαδικασίας, καθώς και κάθε 

άλλο απαραίτητο στοιχείο και πληροφορία για το σχετικό Στάδιο του Διαγωνισμού, 

και θα συνοδεύεται από Σχέδιο Σύμβασης και λοιπά τεύχη και Παραρτήματα. 

(24) «Προσφέρων»: είναι ο Προεπιλεγείς που έχει υποβάλλει Προσφορά κατά το Β.ΙΙ 

Στάδιο της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

(25) «Υπεύθυνη Δήλωση»: είναι η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

(Α’ 75), όπως το περιεχόμενό της έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 

ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.09.2002 (Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε περίπτωση δε που ο Υποψήφιος ή το 

υπευθύνως δηλούν πρόσωπο είναι αλλοδαποί, ως Υπεύθυνη Δήλωση νοείται και η 

ένορκη βεβαίωση ή δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους προέλευσης/εγκατάστασης 

του Υποψηφίου ή του δηλούντος προσώπου. 

(26) «Υποψήφιος»: είναι ο οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 

προσώπων), που έχει υποβάλει Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την 

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
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Άρθρο 3 Διάρκεια της Σύμβασης  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι έξι  (126) μήνες.  

Άρθρο 4 Εκτιμώμενη αξία - Προϋπολογισμός  

Η συνολική τιμή της σύμβασης εκτιμάται στα  30.000.000 € (τριάντα εκατομμύρια ευρώ) 

πλέον Φ.Π.Α. (37.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και αναλύεται ως εξής:   

1. Σταθερό τέλος (FMF) και ενοίκιο (MR) προς τον ανάδοχο, που ανέρχεται, και δεν 

μπορεί να ξεπεράσει, το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €) πλέον 

ΦΠΑ (12.400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

της σύμβασης.  

2. Τέλος απόδοσης (PF) προς τον ανάδοχο, που μπορεί να ανέλθει από μηδέν 

(0,00 €) έως είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000,00 €), πλέον ΦΠΑ και θα 

αποδίδεται βάσει της πραγματικής μείωσης που επιτεύχθηκε από τον 

Ανάδοχο  

Αναλυτική περιγραφή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στο 

Παράρτημα Α.  

Άρθρο 5 Επισκόπηση της διαδικασίας ανάθεσης 

5.1. Γενικά 

5.1.1. Καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, η ΔΕΥΑΔΔ θα συμμορφώνεται με τις 

γενικές αρχές που απορρέουν από τους θεμελιώδεις κανόνες και τις αρχές του 

δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, του δικαιώματος εγκατάστασης, της ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών, της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της 

αναλογικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης. 

5.1.2. Η ΔΕΥΑΔΔ παρέχει, με ηλεκτρονικά μέσα, απεριόριστη και πλήρη δωρεάν 

πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

αντίστοιχης ανακοίνωσης. Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη 

διαδικτυακή διεύθυνση: www.gsrt.gr. 
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5.1.3. Η δημοσίευση της Προκήρυξης Σύμβασης Παραχώρησης, σε συνάρτηση προς 

την παρούσα Πρόσκληση, στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθ. 30 του ν. 4413/2016 και άρθ. 32 της οδηγίας (ΕΕ) 2014/23 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 

σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης), σηματοδοτεί την έναρξη του 

Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης. 

5.1.4. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρ. 301 και 

επόμενα του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). και στο ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’): Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία).  

5.1.5. Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πολυπλοκότητατης σύμβασης , τη νομική και 

χρηματοοικονομική οργάνωσή του και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά, ο 

Διαγωνισμός διαρθρώνεται ως κατωτέρω, προκειμένου η ΔΕΥΑΔΔ να ορίσει τα 

βέλτιστα μέσα που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ή να εκτιμήσει 

τι μπορεί να προσφέρει η αγορά από την άποψη των τεχνικών, χρηματοδοτικών ή 

νομικών λύσεων και με την προσαρμογή των άμεσα διαθέσιμων από αυτή λύσεων. 

5.1.6. Η παρούσα διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνει δύο φάσεις: 

(α) την A’ Φάση (προεπιλογή), που διέπεται από την παρούσα Πρόσκληση, σε 

ανταπόκριση προς την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ο Φάκελος Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Άρθρο 10, και 

(β) τη Β’ Φάση (διάλογος και υποβολή προσφορών), η οποία διακρίνεται περαιτέρω 

σε επιμέρους στάδια, ήτοι: 

(i) Στάδιο Β.Ι, που διέπεται από την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο, και 

(ii) Στάδιο Β.ΙΙ, που διέπεται από την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, με την οποία 

ζητείται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τη σύναψη της Σύμβασης. 

5.2. Α’ Φάση (Προεπιλογή) 

5.2.1. Στην Α’ Φάση του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα 

πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης 
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Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στο Άρθρο 12 της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

5.2.2. Σκοπός της Α’ Φάσης είναι η προεπιλογή εκείνων των Υποψηφίων που πληρούν 

τα Κριτήρια Προεπιλογής που ορίζονται στο Άρθρο 8 της παρούσας Πρόσκλησης, 

ειδικότερα δε πληρούν τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης και αποδεικνύουν ότι 

διαθέτουν αφενός την απαιτούμενη Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια 

και αφετέρου την απαιτούμενη Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα για τη 

συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάθεση της Σύμβασης. 

5.2.3. Η ΔΕΥΑΔΔ προτίθεται να περιορίσει τον αριθμό των πληρούντων τα Κριτήρια 

Προεπιλογής Υποψηφίων, οι οποίοι θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση 

του Διαγωνισμού (Διάλογος και Υποβολή Προσφορών), σύμφωνα με το άρθρο 267  

του ν. 4412/2016, εφόσον οι Υποψήφιοι αυτοί υπερβαίνουν τον κατωτέρω οριζόμενο 

μέγιστο αριθμό. Ειδικότερα, η ΔΕΥΑΔΔ σκοπεύει να καλέσει κατά μέγιστο αριθμό 

τρεις  (3) Υποψηφίους προκειμένου να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού 

(Διάλογος και Υποβολή Προσφορών), κατ’ εφαρμογή των αντικειμενικών και χωρίς 

διακρίσεις κριτηρίων βαθμολόγησης που προβλέπονται στο Άρθρο 16 της 

Πρόσκλησης. 

5.2.4. Η ΔΕΥΑΔΔ θα εξετάσει τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα 

έχουν υποβληθεί και θα προσκαλέσει όλους τους Υποψηφίους που πληρούν τα 

Κριτήρια Προεπιλογής και κατά τον μέγιστο αριθμό που ορίζεται ανωτέρω, 

προκειμένου να συμμετάσχουν στη Φάση Β’ του Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται 

κατωτέρω. 

5.3. B’ Φάση (Διάλογος και Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών) 

Η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού περιλαμβάνει δύο διακριτά και διαδοχικά στάδια, και 

συγκεκριμένα το Στάδιο Β.Ι (Διάλογος) και το Στάδιο Β.ΙΙ (Υποβολή Προσφορών), κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα παρακάτω. 

 5.4. Στάδιο Β.Ι της B’ Φάσης του Διαγωνισμού (Διάλογος) 

5.4.1. Κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού θα αποσταλεί επιστολή από 

την ΔΕΥΑΔΔ στους Προεπιλεγέντες, με την οποία θα κληθούν να παραλάβουν την 

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο. Στην Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο θα 

καθορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα διεξαχθεί ο διάλογος, σκοπός του 

οποίου είναι η εκτίμηση ως προς τις τεχνικές, χρηματοδοτικές ή νομικές λύσεις που 
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μπορεί να προσφέρει η αγορά, καθώς και η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των 

μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της 

ΔΕΥΑΔΔ σε σχέση μετην παρούσα σύμβαση . 

5.4.2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ΔΕΥΑΔΔ θα διεξάγει διάλογο με καθέναν από τους 

Προεπιλεγέντες σχετικά με τις βασικές τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές 

παραμέτρουςτης παρούσας , μπορεί δε, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΔΔ, να συζητηθούν 

όλες οι πτυχές της Σύμβασης. 

5.4.3. Στο στάδιο αυτό, προκειμένου οι Προεπιλεγέντες να υποβάλουν τα σχόλιά τους 

και τις προτάσεις τους, θα τεθεί στη διάθεση των Προεπιλεγέντων, κατά την απόλυτη 

και ελεύθερη κρίση της ΔΕΥΑΔΔ, κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για την περιγραφή 

των αναγκών της ΔΕΥΑΔΔ σε σχέση με την παρούσα . 

5.4.4. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Διαλόγου οι Προεπιλεγέντες, κατά την 

απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΔΕΥΑΔΔ, θα καλούνται κατά περίπτωση να 

σχολιάσουν ή να προτείνουν τις βασικές παραμέτρους σχεδιασμούτης σύμβασης , 

σύμφωνα με όσα έχει θέσει υπόψη τους η ΔΕΥΑΔΔ ή/και να καταθέτουν προτάσεις, 

μελέτες και λύσεις για την οριστικοποίηση του βασικού σχεδιασμούτης , καθώς και 

για τη νομική και χρηματοοικονομική οργάνωσητης σύμβασης υπηρεσιών και 

προμήθειας , σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης Συμμετοχής σε 

Διάλογο και ενδεχομένως να παρουσιάζουν αυτές σε συναντήσεις με τα αρμόδια 

όργανα και τους Συμβούλους της ΔΕΥΑΔΔ. 

5.4.5. Η συμμετοχή στο Διάλογο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την συμμετοχή 

του Προεπιλεγέντος στο Β.ΙΙ Στάδιο του Διαγωνισμού (Υποβολή Προσφορών), 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. 

5.4.6. Κατά τη διάρκεια του Διαλόγου, η ΔΕΥΑΔΔ θα εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση 

όλων των Προεπιλεγέντων μεριμνώντας, μεταξύ άλλων, για την παροχή της ίδιας 

επακριβώς πληροφόρησης στους Προεπιλεγέντες. Οι προτάσεις, λύσεις και εν γένει 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της ΔΕΥΑΔΔ από έναν Προεπιλεγέντα και 

οι οποίες θα χαρακτηριστούν ως εμπιστευτικές κατά το άρθρο 257  του ν. 4412/2016 

δεν θα γνωστοποιηθούν στους άλλους Προεπιλεγέντες χωρίς τη συναίνεσή του. 

5.4.7. Η ΔΕΥΑΔΔ, αφού αποδεχθεί τυχόν προτάσεις που ανταποκρίνονται κατά τον 

βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες της, θα κηρύξει τη λήξη του Διαλόγου (Στάδιο Β.Ι του 

Διαγωνισμού) και θα ενημερώσει σχετικά τους Προεπιλεγέντες που έλαβαν μέρος. 
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5.4.8. Το Στάδιο Β.Ι περαιώνεται με την έγκριση από την ΔΕΥΑΔΔ του οριστικού 

Βασικού Σχεδιασμού της παρούσας σύμβασης και την έγκριση των τευχών της 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του επόμενου και τελικού Σταδίου Β.ΙΙ της Β’ 

Φάσης του Διαγωνισμού. 

5.5. Στάδιο Β.ΙΙ της B’ Φάσης του Διαγωνισμού (Δεσμευτικές Προσφορές) 

5.5.1. Μετά τη λήξη του Σταδίου Β.Ι, εκκινεί το Στάδιο Β.ΙΙ του Διαγωνισμού. 

Ειδικότερα, θα αποσταλεί επιστολή από την ΔΕΥΑΔΔ, με την οποία θα κληθούν οι 

Προεπιλεγέντες να παραλάβουν την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, όπως αυτή 

θα έχει οριστικοποιηθεί, με βάση την οποία θα υποβληθούν οι Δεσμευτικές 

Προσφορές. Η επιστολή αυτή, η οποία θα καλεί τους Προεπιλεγέντες να 

συμμετάσχουν στο Στάδιο Β.ΙΙ, θα αποσταλεί στους Προεπιλεγέντες σε εύλογο χρόνο 

πριν από την ημερομηνία που θα ορισθεί για την υποβολή της Δεσμευτικής 

Προσφοράς τους. 

5.5.2. Η Σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΥΑΔΔ και του Αναδόχου, όπως αυτός 

ορίζεται στην παράγραφο 2.1 περ. (22) της Πρόσκλησης. 

5.5.3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελεί Ένωση Προσώπων, τα μέλη της θα 

συμμετέχουν στη σύμβαση με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής, τα οποία δηλώθηκαν στο 

πλαίσιο του Διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 6 Κριτήρια Ανάθεσης 

Η ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής, η οποία 

εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 

σύμβασηςστο πλαίσιο του οποίου η ΔΕΥΑΔΔ θα εξετάσει και συνεκτιμήσει, πλην των 

οικονομικών παραμέτρων, και διάφορες άλλες παραμέτρους του αντικειμένου της 

Σύμβασης, η δε  φθίνουσα σειρά κατάταξής τους θα καθοριστούν κατά τη Φάση Β.ΙΙ 

του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 7 Δικαίωμα Συμμετοχής 

7.1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
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7.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων, εφόσον τα ίδια, ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτών: 

(α) είναι εγκατεστημένα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε κράτος – μέλος του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου ή σε κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και 

(β) πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής τα οποία συνίστανται στα Κριτήρια 

Προσωπικής Κατάστασης, στα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής 

Επάρκειας και στα Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας, σύμφωνα με το 

Άρθρο 8 της παρούσας. 

7.1.2. Υποψήφιοι που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό υπό τη μορφή Ένωσης 

Προσώπων δεν υποχρεούνται να αποκτήσουν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, 

ωστόσο, τα μέλη Ένωσης Προσώπων ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 

έναντι της ΔΕΥΑΔΔ για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Σε περίπτωση Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, το ποσοστό συμμετοχής των μελών 

της σε αυτή θα δηλώνεται με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα αποτελεί 

δεσμευτικά, σε περίπτωση ανακήρυξης του Υποψηφίου ως Αναδόχου, το ποσοστό 

συμμετοχής του κάθε μέλους στην σύμβαση, με την επιφύλαξη της παρ. 7.3 της 

παρούσας. 

7.2. Συνδεδεμένη Επιχείρηση 

7.2.1. Σε περίπτωση που Συνδεδεμένη Επιχείρηση προς Υποψήφιο (όπως ορίζεται 

κατωτέρω) υποβάλει αυτοτελή Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (δηλαδή 

συμμετέχει στο Διαγωνισμό ως μεμονωμένος Υποψήφιος), ή συμμετέχει ως μέλος σε 

Ένωση Προσώπων που υποβάλλει αυτοτελή Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τότε 

αμφότεροι οι ως άνω Υποψήφιοι φέρουν το βάρος να αποδείξουν στην ΔΕΥΑΔΔ, με 

ικανοποιητικό τρόπο, ότι οι υποβληθέντες Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους 

και ακολούθως, κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, οι προτάσεις στον Διάλογο και οι 

Δεσμευτικές Προσφορές, αν και ξεχωριστές, δεν έχουν επηρεαστεί η μία από την 

άλλη. Άλλως, η ΔΕΥΑΔΔ δύναται να αποκλείσει αμφότερους ή έναν από τους 

Υποψήφιους κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 
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7.2.2. Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης, υπό τον όρο «Συνδεδεμένη 

Επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί ενοποιηθεί 

με τους λογαριασμούς του Υποψηφίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν. 4308/2014 

(Α’ 251). Στην περίπτωση οικονομικών φορέων που δεν εμπίπτουν στο ν. 4308/2014, 

ως «συνδεδεμένη επιχείρηση» νοείται κάθε οντότητα σε σχέση με την οποία ο 

Υποψήφιος πληροί οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια α΄ έως ε΄: 

(α) Έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της 

άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα). 

(β) Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας (θυγατρική 

οντότητα) και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της οντότητας. 

(γ) Έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα (θυγατρική 

οντότητα), της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει σύμβασης που έχει 

συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του 

καταστατικού της. 

(δ) Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της άλλης οντότητας και είτε: 

(δ1) ελέγχει από μόνος του, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους 

μετόχους, εταίρους ή μέλη της οντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), την 

πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της είτε (δ2) 

ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

(i) Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων 

της οντότητας αυτής (θυγατρικής οντότητας) που είχαν τη διοίκηση κατά τη διάρκεια 

της τρέχουσας περιόδου, καθώς και κατά την προηγούμενη περίοδο και μέχρι την 

κατάρτιση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει διοριστεί 

μόνο ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτού. 

(ii) Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τον Υποψήφιο αντιπροσωπεύουν 

τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στη θυγατρική οντότητα. 

(iii) Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα σημεία α΄, β΄ ή 

γ΄ της παρούσας παραγράφου, αναφορικά με αυτή την οντότητα (θυγατρική 

οντότητα). 

(ε) Έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην  

άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα). 
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7.3. Μεταβολές στη σύνθεση του Προεπιλεγέντος 

7.3.1. Ως μεταβολή στη σύνθεση Προεπιλεγέντος νοείται οποιαδήποτε από τις 

κατωτέρω αναφερόμενες περιστάσεις ή συνδυασμός αυτών: 

(α) η ανακατανομή των ποσοστών συμμετοχής στην Ένωση Προσώπων μεταξύ των 

ήδη υφιστάμενων μελών της, 

(β) η έξοδος ενός ή περισσότερων υφισταμένων μελών από την Ένωση Προσώπων, 

(γ) η είσοδος ενός ή περισσότερων νέων μελών στην Ένωση Προσώπων, 

(δ) η αντικατάσταση τρίτου φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

Προεπιλεγείς, 

(ε) η σύσταση Ένωσης Προσώπων από μεμονωμένο Προεπιλεγέντα.  

7.3.2. Τυχόν μεταβολή στη σύνθεση Προεπιλεγέντος επιτρέπεται μετά την 

οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού και μόνο υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις, όπως ορίζονται κατωτέρω και, όσον αφορά στη Β’ Φάση 

του Διαγωνισμού, μπορεί να καθοριστούν με περισσότερες λεπτομέρειες ή να 

συμπληρωθούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών: 

(α) Η μεταβολή πρέπει να γνωστοποιείται στην ΔΕΥΑΔΔ εγγράφως το αργότερο ένα 

(1) μήνα πριν από την, αρχική ή κατά παράταση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των Δεσμευτικών Προσφορών και θα υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση της 

ΔΕΥΑΔΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

(β) Η Ένωση Προσώπων θα συνεχίσει να πληροί όλα τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

που καθορίζονται στο Άρθρο 8 της Πρόσκλησης και το νέο μέλος που τυχόν 

εισέρχεται στην Ένωση Προσώπων, πρέπει να πληροί τα Κριτήρια Προσωπικής 

Κατάστασης που καθορίζονται στην παράγραφο 8.2 της Πρόσκλησης. 

(γ) Σε περίπτωση εισόδου νέου μέλους στην Ένωση Προσώπων  ή του τρίτου φορέα 

στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο Προεπιλεγείς, κάθε συναφής γνωστοποίηση 

προς την ΔΕΥΑΔΔ περί μεταβολής στη σύνθεση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα θα 

πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα 

Πρόσκληση, αναφορικά με το νέο μέλος, ή τον νέο Τρίτο Φορέα. 

(δ) Καμία μεταβολή στη σύνθεση της Ένωσης Προσώπων δεν θα επιτρέπεται κατά τον 

τελευταίο έναν (1) μήνα πριν την πάροδο της αρχικής ή κατά παράταση προθεσμίας 

υποβολής των Δεσμευτικών Προσφορών, παρά μόνο (i) μεταβολές που 

δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους (π.χ. εκκαθάριση, πτώχευση κ.λπ.) ή (ii) 
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μεταβολές που δικαιολογούνται από εταιρικό μετασχηματισμό (π.χ. συγχώνευση, 

διάσπαση, μετατροπή κλπ.). Κάθε τέτοια μεταβολή θα τελεί υπό την προηγούμενη 

έγκριση της ΔΕΥΑΔΔ, υπό την προϋπόθεση ότι ο Προεπειλεγείς συνεχίζει να πληροί 

τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής που ορίζονται στο Άρθρο 8 της Πρόσκλησης. 

(ε) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την έκφραση της γνώμης της θα 

επαναξιολογήσει εάν ο Προεπιλεγείς εξακολουθεί να πληροί στο σύνολό του ή όχι τα 

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής που ορίζονται στο Άρθρο 8 της Πρόσκλησης. Σε 

περίπτωση κατά την οποία, από τα ανωτέρω αποτελέσματα της επαναξιολόγησης, 

προκύψει ότι ο Προεπιλεγείς δεν πληροί όλους τους όρους και προϋποθέσεις 

συμμετοχής και τα Κριτήρια Προεπιλογής της παρούσας, θα αποκλείεται από το 

Διαγωνισμό. 

(στ) Οι προϋποθέσεις ανωτέρω εφαρμόζονται σωρευτικά. Τυχόν παραβίαση των 

προϋποθέσεων που καθορίζονται ανωτέρω θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό 

του Προεπιλεγέντος από τον Διαγωνισμό. 

7.4. Εξωχώριες (offshore) εταιρίες 

Εξωχώριες (offshore) εταιρίες ή ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα που είναι 

κάτοικοι, έχουν την καταστατική ή πραγματική έδρα τους ή έχουν εγκατάσταση σε μη 

συνεργαζόμενες χώρες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 65 του ελληνικού Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και που παρατίθενται στην απόφαση υπό 

στοιχεία 1353/19.09.2019 του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3558), δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό είτε ατομικά είτε ως μέλη Υποψήφιας 

Ένωσης Προσώπων είτε ως εταίροι ή μέτοχοι που κατέχουν περισσότερο από ένα τοις 

εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου οικονομικού φορέα που είναι 

Υποψήφιος/Προσφέρων ή μέλος Υποψήφιας/Προσφέρουσας Ένωσης Προσώπων. 
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7.5. Απαλλαγή από ευθύνη 

Η ΔΕΥΑΔΔ ή οποιοσδήποτε εκ των Συμβούλων της, ή αντιπροσώπων, ή οργάνων, ή 

υπαλλήλων, ή στελεχών αυτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη ή  υποχρέωση 

καταβολής τυχόν εξόδων ή δαπανών που έχει υποστεί η Ένωση Προσώπων ή 

οποιοδήποτε μέλος Ένωσης Προσώπων ή οποιοσδήποτε Υποψήφιος, ανάλογα με την 

περίπτωση, εξαιτίας του αποκλεισμού. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά έναντι της 

ΔΕΥΑΔΔ ή των Συμβούλων ή αντιπροσώπων, ή υπαλλήλων, ή στελεχών αυτής 

οιουδήποτε είδους δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή άλλου είδους αποκατάστασης 

από την παρούσα Πρόσκληση, ή από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένου τυχόν σφάλματος, ή ανακρίβειας 

ή παραπλανητικής δήλωσης, ή παράλειψης από την παρούσα Πρόσκληση. 

 

Άρθρο 8 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

8.1. Εισαγωγή 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης  και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της 

υπεύθυνης δήλωσης, του αρ. 316  του ν. 4412/2016. 

8.1.1. Το παρόν άρθρο καθορίζει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που πρέπει να 

πληρούν οι Υποψήφιοι («Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής»), τα οποία συνίστανται στα 

ακόλουθα:  

(α)Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 8.2 

κατωτέρω, 

(β) Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας, όπως ορίζονται στην 

παράγραφο 8.3 κατωτέρω, 

 (γ) Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας, όπως ορίζονται στην 

παράγραφο 8.4 κατωτέρω, και  

(δ) κριτήρια Καταλληλότητας για την Άσκηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας, όπως 

ορίζονται στην παράγραφο 8.5 κατωτέρω. 
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8.1.2. Η συμμόρφωση με τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής αποτελεί διαρκή απαίτηση, 

που πρέπει να συντρέχει και μετά την υποβολή και την αξιολόγηση του Φακέλου 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι 

Προσφέροντες της Β’ Φάσης θα υποχρεωθούν να συμπεριλάβουν στη Δεσμευτική 

Προσφορά τους βεβαίωση ότι εξακολουθούν να πληρούν τα ως άνω κριτήρια. 

8.2. Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 

πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

8.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για ένα από 

τα ακόλουθα εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α 

παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) 

του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 
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προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 

(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 

386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν 

αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις 

για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 

2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα 

των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 

39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
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ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 

διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού 

δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από 

την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

8.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η ΔΕΥΑΔΔ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 8.2.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο 

μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

8.2.4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο  αρ. 253  του ν. 

4412/2016 , περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους 

αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η ΔΕΥΑΔΔ μπορεί 

να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας .  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί 

ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες 

ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 

του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της ΔΕΥΑΔΔ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει 

με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η ΔΕΥΑΔΔ μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία 

έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.   

8.2.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 , όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος 

αποκλεισμού) . Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που 

υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο 

μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά 

πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 
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Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων 

ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), 

εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες 

διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που 

υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι 

εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 

χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.  

8.2.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 

βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 

μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

8.2.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 7.2.1 και 7.2.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί 

να προσκομίζει στοιχεία , προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 

ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 

διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 

συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 

αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
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σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση . 

8.2.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 . 

8.2.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του 

οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό 

διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

8.3. Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας 

8.3.1. Κάθε Υποψήφιος πρέπει να αποδείξει κατά την Α΄ Φάση του Διαγωνισμού ότι 

διαθέτει χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια και ικανότητα που να 

εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης 

(«Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας»). Στο πλαίσιο αυτό, οι 

Υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα 

αναφερόμενα κατωτέρω. 

8.3.2. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελεί φυσικό πρόσωπο, πρέπει να 

αποδείξει ότι διαθέτει άμεση προσωπική κυριότητα και κατοχή διαθέσιμων, 

ρευστοποιήσιμων και ελευθέρων βαρών χρηματοοικονομικών μέσων (η «Καθαρή 

Προσωπική Περιουσία»), με συνολική αγοραία αξία υπερβαίνουσα τα δεκαπέντε 

εκατομμύρια (15.000.000,00€) ευρώ. Για τον προσδιορισμό της Καθαρής 

Προσωπικής Περιουσίας λαμβάνονται υπόψη περιοριστικώς τα ακόλουθα: 

(1) καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α. ή/και 

(2) ρευστοποιήσιμες και μεταβιβάσιμες κινητές αξίες. 

8.3.3. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελεί νομικό πρόσωπο (με την εξαίρεση 

της παραγράφου 8.3.4 κατωτέρω) θα πρέπει αποδεδειγμένα να πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

– Ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων που προκύπτει και αποδεικνύεται από τις 

Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών (3) Τελευταίων Χρήσεων, να υπερβαίνει τα 

δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (>15.000.000,00 €). 
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8.3.4. Σε περίπτωση Υποψηφίου ή μέλους αυτού, ο οποίος είναι επενδυτικό 

κεφάλαιο (fund), θα πρέπει, αποδεδειγμένα να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

– Το άθροισμα των επενδεδυμένων και των διαθέσιμων προς επένδυση κεφαλαίων, 

συμπεριλαμβανομένων των μη εκταμιευμένων δεσμευμένων κεφαλαίων (τα 

«Συνολικά Κεφάλαια»), κατά την τελευταία ελεγμένη οικονομική χρήση πριν την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, να υπερβαίνει τα δεκαπέντε 

εκατομμύρια ευρώ. (>15.000.000,00 €). 

8.3.5. Για τους σκοπούς των περιπτώσεων υπό 8.3.3 και 8.3.4, 

(1) δεν θα γίνεται αποδεκτή η επίκληση οικονομικής χρήσης που έληξε πριν την 1η 

Ιανουαρίου 2017 και 

(2) τα σχετικά αποτελέσματα θα εξάγονται από τις από τις Οικονομικές Καταστάσεις 

των Τριών Τελευταίων Χρήσεων (όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 παρ. 2.1.19) του 

ελεγχόμενου οικονομικού φορέα 

(3) Κατ’ εξαίρεση, όσον αφορά το επενδυτικό κεφάλαιο (fund) της παρ. 8.3.4, εφόσον 

τα σχετικά στοιχεία δεν προκύπτουν από τις οικείες οικονομικές καταστάσεις, 

επιτρέπεται να βεβαιώνονται με σχετική βεβαίωση ή έκθεση ορκωτού ελεγκτή. 

8.3.6. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελεί Ένωση Προσώπων, τα ανωτέρω 

κριτήρια πληρούνται, αν το σταθμισμένο σύνολο, το οποίο υπολογίζεται ως το 

άθροισμα του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων όλων των μελών της Ένωσης 

Προσώπων (ή εφόσον το μέλος Ένωσης Προσώπων είναι φυσικό πρόσωπο, της 

Καθαρής Προσωπικής Περιουσίας, ή εφόσον το μέλος Ένωσης Προσώπων είναι 

επενδυτικό κεφάλαιο (fund), τα Συνολικά Κεφάλαια), σταθμισμένο για κάθε μέλος 

της Ένωσης Προσώπων κατ’ αναλογία με τη συμμετοχή του στην Ένωση Προσώπων 

(εκφραζόμενη ως δεκαδικός αριθμός) να υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατομμύρια 

ευρώ (>15.000.000,00 €). 

8.3.7. Σε περίπτωση Υποψηφίου (ή μέλους αυτού) που αποδεδειγμένα δεν έχει 

συμπληρώσει τρία έτη λειτουργίας από την ίδρυσή του, τα ανωτέρω κριτήρια 

εξετάζονται ως προς τα έτη λειτουργίας αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας έχει συμπληρώσει, κατά το χρόνο υποβολής του Φακέλου 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τουλάχιστον μια ελεγμένη διαχειριστική χρήση. 

8.3.8. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος (ή νομικό πρόσωπο που είναι μέλος αυτού) 

έχει συγχωνευθεί με οποιαδήποτε επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2017 και 
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εφεξής, τα προαναφερθέντα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής 

Επάρκειας μπορούν επίσης να ικανοποιηθούν με βάση τις pro-forma οικονομικές 

καταστάσεις, καταρτισμένες με την υπόθεση ότι η συγχώνευση ή η εξαγορά 

πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017. 

8.3.9. Επιπροσθέτως, ο Υποψήφιος θα πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει 

δανειοληπτική ικανότητα για την υλοποίηση σύμβασης , από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα σε ένα τουλάχιστον κράτος-μέλος 

της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 

11 του ν. 4261/2014, όπως η παροχή πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 

εγγυητικών επιστολών, με μακροπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση τουλάχιστον 

Caa2 της κλίμακας Moody’s ή CCC+ της κλίμακας Standard & Poor’s ή CCC της 

εταιρείας Fitch. 

8.4. Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας 

8.4.1 Κάθε Υποψήφιος πρέπει να πληροί και να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του 

προς τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπονται στην 

παρούσα παράγραφο 8.4:  

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας,   να έχουν εκτελέσει ή να εκτελούν, 

τουλάχιστον 2 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  του συγκεκριμένου τύπου, για την 

μείωση απώλειας μη τιμολογούμενου νερού σε συστήματα υδροδότησης, 

συμπεριλαμβανομένων και ίδιου τύπου δραστηριοτήτων, καλύπτοντας η κάθε 

σύμβαση τουλάχιστον 20.000 πελάτες-καταναλωτές. Οι συμβάσεις θα πρέπει να 

περιέχουν: Ι) σχεδιασμό και εφαρμογή σε τομείς υδρομέτρησης (DMA’s), II) μελέτη 

ελέγχου πίεσης, σχεδιασμός και εγκατάσταση βαλβίδων μείωσης της πίεσης (PRV), 

ΙΙΙ)  ενεργή έρευνα για μη εμφανείς διαρροές, IV) εντοπισμός παράνομων συνδέσεων.  

β) να διαθέτουν στο μόνιμο προσωπικό τους, μηχανικό  ανώτατης  εκπαίδευσης, με 

εμπειρία άνω των 15 ετών, εκ των οποίων τα 5 τουλάχιστον έτη, εμπειρία σε έργα 

μείωσης μη τιμολογούμενου νερού σε συστήματα υδροδότησης, 20.000 πελάτες-

καταναλωτές. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 

καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 
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8.4.2. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης   

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με: 

α) Το πρότυπο ISO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ή άλλο ισοδύναμο 

β) Το πρότυπο ISO 14001:2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή άλλο 

ισοδύναμο 

γ) Το πρότυπο OHSAS 18001:2007, Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη 

Εργασία ή άλλο ισοδύναμο  

Η ΔΕΥΑΔΔ αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε 

άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα 

μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 

είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 

προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 

ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

8.5 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας   

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή 

εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 

ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση 

ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 

υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η ΔΕΥΑΔΔ μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν 

ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους 

καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την 

άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  
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Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 

ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία   

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων το ως άνω κριτήριο μπορεί να 

καλύπτεται από ένα μόνο μέρος της Ένωσης. 

8.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

8.6.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 8.3) και τα σχετικά με την τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 8.4), να στηρίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς . Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 

περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες . 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 

τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους 

οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης  . 
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων  . 

Η ΔΕΥΑΔΔ ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί 

ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και 

εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 8.2. Ο οικονομικός φορέας 

υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της ΔΕΥΑΔΔ, η οποία 

απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν 

επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

8.7. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην 

προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης, η ΔΕΥΑΔΔ ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 8.2 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας 

υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο 

πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 8.2.   

Άρθρο 9 Περιεχόμενο του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

9.1. Γενικά 

9.1.1. Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποτελείται από πέντε (5) 

ξεχωριστούς Υποφακέλους, οι οποίοι θα περιέχουν τα έγγραφα που περιγράφονται 

παρακάτω και θα φέρουν και την αντίστοιχη επισήμανση: 

(α) Ο Υποφάκελος Α θα περιλαμβάνει την Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με την παράγραφο 9.2 κατωτέρω.  

(β) Ο Υποφάκελος Β θα περιλαμβάνει τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με την 

παράγραφο 9.3 κατωτέρω. 
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(γ) Ο Υποφάκελος Γ θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες / τα έγγραφα που απαιτούνται 

στην παράγραφο 9.4 για την απόδειξη της συμμόρφωσης του Υποψηφίου με τα 

Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης. 

(δ) Ο Υποφάκελος Δ θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες / τα έγγραφα που απαιτούνται 

κατά την παράγραφο 9.5 για την απόδειξη της συμμόρφωσης του Υποψηφίου με τα 

Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας. 

(ε) Ο Υποφάκελος Ε θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες / τα έγγραφα που απαιτούνται 

κατά την παράγραφο 9.6 για την απόδειξη της συμμόρφωσης του Υποψηφίου με τα 

Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας. 

(στ) Ο Υποφάκελος ΣΤ θα περιλαμβάνει όσες πληροφορίες και έγγραφα απαιτούνται 

κατά την παράγραφο 9.7 για την απόδειξη της συμμόρφωσης του Υποψηφίου με την 

Καταλληλόλητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας. 

9.1.2. Σε σχέση με τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης που προβλέπονται στο παρόν 

Άρθρο 9 της Πρόσκλησης, ισχύουν τα ακόλουθα: 

(α) Τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης πρέπει να υποβληθούν είτε σε πρωτότυπα 

έγγραφα είτε σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

(β) Εφόσον παρέχονται υποδείγματα ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των 

Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης στα Παραρτήματα της Πρόσκλησης, τα υποδείγματα 

αυτά θα πρέπει να ακολουθούνται υποχρεωτικά. 

(γ) Οι υπογραφές επί των υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/1986 που προβλέπονται 

στο Άρθρο 9 ή σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο της Πρόσκλησης θα πρέπει να φέρουν 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

από συμβολαιογράφο. 

(δ) Σε περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης δεν εκδίδεται στη 

χώρα που έχει συσταθεί ή είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος (ή σε περίπτωση 

Ένωσης Προσώπων, το μέλος του), ο τελευταίος υποχρεούται να προσκομίσει 

Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης. Στην ίδια 

δήλωση, ο Υποψήφιος (ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, το μέλος του), οφείλει 

να βεβαιώνει και τα γεγονότα, τα οποία θα αποτελούσαν αντικείμενο του μη 

εκδιδόμενου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 

(ε) Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ή προβλέπονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

θα πρέπει είτε να εμφανίζουν τα χρηματικά ποσά σε ΕΥΡΩ (€) είτε να συνοδεύονται 
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από παραρτήματα, στα οποία τα ποσά που απεικονίζονται σε νομισματικές μονάδες 

πλην του ΕΥΡΩ (€), θα εμφανίζονται σε ΕΥΡΩ (€) μαζί με ένδειξη της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας που εφαρμόστηκε. Επισημαίνεται ότι ο Υποψήφιος πρέπει να μετατρέψει 

τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να παρουσιάσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που 

χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή σε Ευρώ, η οποία θα πρέπει να είναι η 

συναλλαγματική ισοτιμία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του κάθε φορολογικού 

έτους για τις περιπτώσεις των περιπτώσεων 8.3.3 και 8.3.4, ενώ για την περίπτωση 

της παραγράφου 8.3.2 θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία της 

ημερομηνίας κατά την οποία έχει εκδοθεί το αντίστοιχο Δικαιολογητικό Τεκμηρίωσης 

της χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

(στ) Όλα τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και (όπου 

προβλέπεται) να έχουν επικυρωθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από 

την Ημερομηνία Υποβολής, εκτός αν πρόκειται για έγραφα ή πιστοποιητικά άλλων 

φορέων ή αρχών, που βεβαιώνουν προγενέστερα γεγονότα ή περιστάσεις (όπως 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων, συμβάσεις κλπ.) ή εκτός αν προβλέπεται 

διαφορετικά στην παρούσα Πρόσκληση. 

(ζ) Σε περίπτωση Ενώσεων Προσώπων, τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης των 

κατωτέρω παραγράφων υποβάλλονται ως προς κάθε μέλος αυτής σε πλήρη σειρά. 

(η) Το σύνολο των ενόρκων βεβαιώσεων που υποβάλλονται με τον Φάκελο 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους ενώπιον της ΔΕΥΑΔΔ. Επίσης το σύνολο των 

υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλλονται με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την δημοσίευση περίληψης της 

παρούσας Πρόσκλησης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. 

(θ) Κάθε Παράρτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση 

αποτελεί υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, προς απόδειξη των 

αναφερομένων σε αυτό. 

(ι) Η υποβολή των Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης είναι υποχρεωτική και η μη 

υποβολή τους συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Υποψηφίου από τον Διαγωνισμό. Το 

ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι o Υποψήφιος ή μέλος Ένωσης 





41  

Προσώπων έχει προβεί σε ψευδή ή ανακριβή δήλωση σε σχέση με τα Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης. 

9.1.3. Όλα τα υποβαλλόμενα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα θα φέρουν την 

Επισημείωση (“Apostille”) σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους, και θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι η 

διατύπωση αυτή σχετικά με την ως άνω Επισημείωση εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα 

θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και 

ειδικότερα: (i) τα έγγραφα που 

προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) 

τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) τις επίσημες 

βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και 

επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. 

9.1.4. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που προέρχονται (i) από κράτη-μέρη της 

Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, αλλά εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής της σύμβασης αυτής ή (ii) από κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει 

στη Σύμβαση της Χάγης, πρέπει να φέρουν προξενική θεώρηση είτε από την ελληνική 

προξενική αρχή στο κράτος προέλευσής τους ή από την προξενική αρχή του κράτους 

αυτού στην Ελλάδα με επικύρωση της υπογραφής του διπλωματικού υπαλλήλου της 

ξένης προξενικής αρχής από το Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας 

του Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικά για τα έγγραφα κρατών, για τα οποία η Ελλάδα 

έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης, η 

επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στο εν λόγω 

κράτος. 

9.2. Υποφάκελος Α – Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

9.2.1. Η Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να υπογράφεται (κατά περίπτωση) ως 

εξής: 

(α) Σε περίπτωση μεμονωμένου Υποψηφίου, από τον Υποψήφιο (φυσικό πρόσωπο) 

ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου (νομικό πρόσωπο) που είτε έχει γενική 

εξουσία εκπροσώπησης, είτε έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικώς για την υπογραφή της από 

το αρμόδιο προς τούτο όργανο. 

(β) Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, 
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– από όλα τα μέλη της Ένωσης Προσώπων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως τα 

τελευταία εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο εκάστου, που είτε έχει 

γενική εξουσία εκπροσώπησης, είτε έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικώς για την υπογραφή 

από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, 

– άλλως δε από τον οριζόμενο κοινό εκπρόσωπο όλων των μελών της Ένωσης 

Προσώπων, ο οποίος θα έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από όλα τα 

μέλη της Ένωσης Προσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9.3.3 

περ. θ. 

9.2.3. Η ως άνω Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από κατάλογο 

των συνημμένων Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης, όπως αυτά κατανέμονται στους 

Υποφακέλους Α έως ΣΤ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

9.2.4. Αντίγραφο της Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατεθεί ταυτόχρονα 

με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αλλά εκτός αυτού, προς διευκόλυνση της 

πρωτοκόλλησης. 

9.2.5. Κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να ορίσει ένα πρόσωπο ως Αντίκλητο, ο οποίος 

κατοικεί εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με τον οποίο η 

ΔΕΥΑΔΔ (δια των εκπροσώπων ή των συμβούλων της) θα μπορεί να επικοινωνεί για 

τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Το πλήρες ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του Αντικλήτου πρέπει να μνημονεύονται στην Επιστολή Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και της ταχυδρομικής διεύθυνσης, αριθμού 

σταθερής γραμμής τηλεφώνου, αριθμού τηλεομοιοτυπίας (fax) και διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αντικλήτου. Θα επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση 

του προσώπου που ορίζεται ως Αντίκλητος περί αποδοχής του ορισμού του. 

9.3. Υποφάκελος Β – Νομιμοποιητικά έγγραφα 

9.3.1. Στον Υποφάκελο Β περιλαμβάνονται τα έγγραφα νομιμοποίησης του 

Υποψηφίου και οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις, που τεκμηριώνουν την εξουσία 

υπογραφής της εν λόγω Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για λογαριασμό του 

Υποψηφίου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα παρακάτω. 

9.3.2. Σε περίπτωση μεμονωμένου Υποψηφίου νομικού προσώπου, πρακτικό 

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Υποψηφίου, σε περίπτωση Α.Ε., ή 

πρακτικό των Διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με το οποίο: 
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(α) Εγκρίνεται η υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υποψηφίου στον 

Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

(β) Ο Υποψήφιος αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα 

σχετικό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό. 

(γ) Δηλώνεται ότι ο Υποψήφιος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

(δ) Δηλώνεται ότι ο Υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

και δεν υφίστανται εταιρικοί περιορισμοί, περιορισμοί λόγω ανταγωνισμού ή άλλοι 

νομικοί περιορισμοί που κωλύουν την υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος από τον Υποψήφιο. 

(ε) Δηλώνεται ότι συμμετοχή του Υποψηφίου στον Διαγωνισμό λαμβάνει χώρα με 

αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του ιδίου και δεν γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα 

αποζημίωσής του από την ΔΕΥΑΔΔ ή τους Συμβούλους της λόγω αυτής καθ’ εαυτής 

της συμμετοχής του Υποψηφίου στον Διαγωνισμό. 

(στ) Δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις και δικαιολογητικά ή άλλα 

συνοδευτικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχουν αποκρυβεί πληροφορίες 

σχετικές με τον Διαγωνισμό και τον Υποψήφιο. 

(ζ) Ορίζεται εκπρόσωπος για τον Διαγωνισμό («ο Εκπρόσωπος Υποψηφίου») και 

αναπληρωτής του, με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο όλα τα 

έγγραφα του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των Υπεύθυνων Δηλώσεων που 

απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και να προβαίνει στις λοιπές 

ενέργειες που αναφέρονται σχετικά στην παρούσα. 

(η) Ορίζεται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητος, ο οποίος κατοικεί εντός  

των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (και ο οποίος δύναται να είναι 

το ίδιο πρόσωπο με τον ως άνω Εκπρόσωπο Υποψηφίου), με πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας αυτού(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κ.λπ.). 

Επί Υποψηφίου αλλοδαπού νομικού προσώπου, προσκομίζεται απόφαση του, κατά 

τον νόμο ή το καταστατικό του, διοικούντος αυτό οργάνου, η οποία περιέχει τα 

στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω. 
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9.3.3. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, πρακτικό Απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σε περίπτωση Α.Ε, ή Απόφαση των Διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή 

Ί.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., για κάθε μέλος της Ένωσης, με το οποίο: 

(α) Εγκρίνεται η υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως μέλους του 

Υποψηφίου στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

(β) Ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στον Υποψήφιο και γίνονται 

αποδεκτά τα ποσοστά συμμετοχής των λοιπών μελών του Υποψηφίου. 

(γ) Το μέλος αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό, από κοινού, αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο με τα λοιπά μέλη του Υποψηφίου. 

(δ) Δηλώνεται ότι το μέλος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 

της παρούσας Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεσμευόμενο από κοινού, 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τα λοιπά μέλη του Υποψηφίου. 

(ε) Δηλώνεται ότι το μέλος δικαιούται, ως μέλος του Υποψηφίου, να υποβάλει 

Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δεν υφίστανται εταιρικοί περιορισμοί, 

περιορισμοί λόγω ανταγωνισμού ή άλλοι νομικοί περιορισμοί που κωλύουν την 

υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Υποψήφιο. 

(στ) Δηλώνεται ότι η συμμετοχή του μέλους στον Διαγωνισμό λαμβάνει χώρα με 

αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του ιδίου και δεν γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα 

αποζημίωσής του από την ΔΕΥΑΔΔ ή τους Συμβούλους της λόγω αυτής καθ’ εαυτής 

της συμμετοχής του μέλους στον Διαγωνισμό. 

(ζ) Δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις και δικαιολογητικά ή άλλα 

συνοδευτικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχουν αποκρυβεί πληροφορίες 

σχετικές με τον Διαγωνισμό, το μέλος και τον Υποψήφιο. 

 (η) Ορίζεται κοινός για όλα τα μέλη εκπρόσωπος του Υποψηφίου («ο Εκπρόσωπος 

Υποψηφίου») και αναπληρωτής εκπρόσωπος, με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά 

για τον Υποψήφιο (Ένωση Προσώπων) όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται στην παρούσα, 

καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που αναφέρονται σχετικά στην 

παρούσα Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
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(θ) Ορίζεται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητος του Υποψηφίου, ο οποίος 

κατοικεί εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (και ο οποίος 

δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ανωτέρω κοινό Εκπρόσωπο Υποψηφίου), με 

πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, φαξ, κ.λπ.). 

Επί αλλοδαπών νομικών προσώπων, μελών του Υποψηφίου, προσκομίζεται 

απόφαση του, κατά τον νόμο ή το καταστατικό του, διοικούντος αυτό οργάνου, που 

περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω. 

9.3.4. Σε περίπτωση που η Υποψήφια Ένωση Προσώπων έχει περιβληθεί τον τύπο της 

κοινοπραξίας ή άλλο νομικό τύπο ή μορφή, το σχετικό έγγραφο σύστασης της 

κοινοπραξίας ή τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι περιεβλήθη άλλο νομικό τύπο ή 

μορφή. 

9.3.5. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: 

(α) Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο, Υπεύθυνη 

Δήλωση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με 

την παράγραφο 9.3.2 στοιχεία. 

(β) Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο είναι μέλος του Υποψηφίου, Υπεύθυνη 

Δήλωση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με 

την παράγραφο 9.3.3 στοιχεία . 

9.3.6. Επιπλέον, σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

(α) Πρόσφατο πιστοποιητικό εμπορικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, 

έκδοσης των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του 

ενώπιον της ΔΕΥΑΔΔ, το οποίο πιστοποιεί τη σύσταση και την εγγραφή του νομικού 

προσώπου στο μητρώο της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία είναι 

εγκατεστημένο και την ύπαρξή του κατά την ημερομηνία έκδοσης του 

πιστοποιητικού. 

(β) Καταστατικό ή/και ιδρυτικό έγγραφο του νομικού προσώπου, σε κωδικοποιημένη 

μορφή ή/και σε συνδυασμό με άλλα έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, όπως ισχύει 

όχι παλαιότερα από τις τριάντα (30) τελευταίες εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του ενώπιον της ΔΕΥΑΔΔ. 

(γ) Έγγραφα που αποδεικνύουν τον ορισμό διοίκησης και την εξουσία εκπροσώπησης 

ενός ή περισσότερων προσώπων (π.χ. Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Εκτελεστικοί 





46  

Διευθυντές, Διαχειριστές, Συνδιαχειριστές κ.λπ.), ως ισχύει, ισχύει, εκδοθέντα εντός 

των τριάντα (30) τελευταίων εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή τους ενώπιον 

της ΔΕΥΑΔΔ. 

9.3.7. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 9.3.6 (εφόσον πρόκειται περί 

νομικού προσώπου, είτε αυτό ενεργεί αυτοτελώς είτε μετέχει σε Ένωση Προσώπων) 

υποβάλλουν και τυχόν Τρίτος Φορέας τις ικανότητες του οποίου επικαλείται ο 

Υποψήφιος κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 της Πρόσκλησης. Τα ανωτέρω 

αναφερόμενα έγγραφα περιλαμβάνονται στον Υποφάκελο Β. 

9.4. Υποφάκελος Γ – Τεκμηρίωση Προσωπικής Κατάστασης 

9.4.1. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 8.2 και β) πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 8.3, 8.4 και 8.5 της παρούσης, 

προσκομίζουν, πέραν των όσων αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από 

το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 

ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος 

Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας 

υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό 

το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 

αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική 

αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό 

αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το 

οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί 

μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους 

του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 

απαιτείται απόφαση της ΔΕΥΑΔΔ. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με 

επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και 

πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία 

υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 8.2 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 

να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος 

της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 

κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την 

κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 

4412/2016 και παραγράφου 8.2 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και 

τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο 

του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της 

τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 

73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 

αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 
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Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) 

αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες 

ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 

αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 

πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 

υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

9.4.2. Αναφορικά με τον λόγο αποκλεισμού της παραγράφου 8.2.5 της παρούσας 

Πρόσκλησης, για την προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής του στο πρόσωπο 

του Υποψηφίου ή τυχόν Τρίτων Φορέων αρκεί η Υπεύθυνη Δήλωση της ανωτέρω 

παραγράφου. Ο Προσωρινός Ανάδοχος θα κληθεί από την ΔΕΥΑΔΔ πριν την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά απόδειξης 

τήρησης διατάξεων περί διαφάνειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα 

οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. 

9.5. Υποφάκελος Δ – Τεκμηρίωση Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας 

9.5.1. Προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και 

Οικονομικής Επάρκειας της παραγράφου 9.3 της Πρόσκλησης, υποβάλλονται τα 

έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. 

9.5.2. Κάθε Υποψήφιος που είναι νομικό πρόσωπο και, σε περίπτωση Υποψήφιας 

Ένωσης Προσώπων τα μέλη αυτής που είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει να υποβάλει 

αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων των Τριών (3) Τελευταίων Χρήσεων. 

9.5.3. Κάθε Υποψήφιος που είναι επενδυτικό κεφάλαιο (fund), και, σε περίπτωση 

Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων κάθε μέλος αυτής που είναι επενδυτικό κεφάλαιο 

(fund), προς απόδειξη των απαιτούμενων στην περίπτωση της παραγράφου 8.3.4, 

δύναται να προσκομίσει είτε αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων της 

τελευταίας χρήσης πριν την Ημερομηνία Δημοσίευσης ή βεβαίωση ή έκθεση 

ορκωτού ελεγκτή σύμφωνα με την περ. γ’ της παραγράφου 8.3.5. με ημερομηνία 

έκδοσης έως τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της ενώπιον της 

ΔΕΥΑΔΔ. 

9.5.4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελεί φυσικό πρόσωπο ή είναι Υποψήφια 

Ένωση Προσώπων που περιλαμβάνει φυσικό πρόσωπο θα περιλαμβάνονται 
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βεβαιώσεις τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα σε 

ένα τουλάχιστον κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α., με ημερομηνία 

έκδοσης έως τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής τους ενώπιον της 

ΔΕΥΑΔΔ, σχετικά με το ύψος των καταθέσεων μετρητών του Υποψηφίου/ του κάθε 

μέλους του που είναι φυσικό πρόσωπο ή/και βεβαίωση, με ημερομηνία έκδοσης 

ομοίως έως τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της ενώπιον της 

ΔΕΥΑΔΔ, από τράπεζα, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή μέλος 

χρηματιστηρίου, θεματοφύλακα που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή 

του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α., ως προς την αγοραία αξία των ρευστοποιήσιμων και 

μεταβιβάσιμων κινητών αξιών του Υποψηφίου. 

9.5.5. Ο Υποψήφιος πρέπει επιπλέον να υποβάλει πίνακα, συνταγμένο σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα 

θα ελέγχεται με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών (3) Τελευταίων 

Χρήσεων ή/και τις υποβληθείσες βεβαιώσεις τραπεζών κ.λπ. κατά τα ανωτέρω. 

9.5.6. Επιπροσθέτως, ο Υποψήφιος πρέπει να υποβάλει επιστολή χρηματοδοτικής 

υποστήριξης από τουλάχιστον ένα πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που 

λειτουργεί νόμιμα σε ένα τουλάχιστον κράτος-μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ, το 

οποίο παρέχει τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014, όπως η 

χορήγηση πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εγγυητικών επιστολών, με 

μακροπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση τουλάχιστον Caa2 της κλίμακας Moody’s 

ή CCC+ της κλίμακας Standard & Poor’s ή CCC της εταιρείας Fitch. Με την ως άνω 

επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης, το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα θα 

δηλώνει κατ’ ελάχιστο ότι έχει λάβει γνώση της παρούσας Πρόσκλησης (Α΄ Φάση του 

Διαγωνισμού), ότι ενδιαφέρεται να εξετάσει αίτημα χρηματοδότησης της σύμβασης 

είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, 

σε περίπτωση που ο Υποψήφιος ανακηρυχθεί Προσωρινός Ανάδοχος. 

9.5.7. Εφόσον ο Υποψήφιος επικαλείται τους πόρους Τρίτου, πρέπει επιπλέον να 

υποβάλει για τον Τρίτο Φορέα τα υπό 9.5.2 ή 9.5.3 ή 9.5.4 ανωτέρω Δικαιολογητικά 

Τεκμηρίωσης, αναλόγως αν ο εν λόγω Τρίτος Φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 

επενδυτικό κεφάλαιο (fund) ή φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχα, καθώς και τον υπό 9.5.5 

πίνακα. 

9.6. Υποφάκελος Ε – Τεκμηρίωση Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας 
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9.6.1. Προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Ικανότητας υποβάλλονται τα έγγραφα και στοιχεία που 

αναφέρονται κατωτέρω. 

9.6.2. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 8.4.1 (α), o Υποψήφιος ή, σε 

περίπτωση Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτού, υποχρεούται να 

υποβάλει αντίγραφα των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή/και βεβαιώσεις της 

αναθέτουσας/ του αναθέτοντος φορέα με αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου 

τους.  

 

Βεβαιώσεις από εταιρείες-μετόχους του Υποφηφίου γίνονται αποδεκτές, υπό τον όρο 

ό,τι οι πρώτες κατέχουν τουκλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου του 

Υποψηφίου. Επίσης, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις από εταιρείες του ίδιου ομίλου, υπό 

τον όρο υποβολής δήλωσης με την οποία δεσμεύονται να διαθέσουν τους 

ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.  

9.6.3 Ο Υποψήφιος πρέπει επιπλέον να υποβάλει πίνακα, συνταγμένο σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας Πρόσκλησης. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα 

θα ελέγχεται με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία  κατά τα ανωτέρω. 

 9.6.4. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 8.4.1 (β), o Υποψήφιος ή, σε 

περίπτωση Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτού, υποχρεούται να 

υποβάλει αντίγραφο της σύμβασης εργασίας και του πίνακα προσωπικού.  

9.6.5 Ο Υποψήφιος πρέπει επιπλέον να υποβάλει βιογραφικό, συνταγμένο σύμφωνα 

με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας Πρόσκλησης. Η ακρίβεια των στοιχείων του 

πίνακα θα ελέγχεται με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία  κατά τα ανωτέρω. 

 

 

9.7. Υποφάκελος ΣΤ – Τεκμηρίωση της με την Καταλληλότητα Άσκησης 

Επαγγελματικής Δραστηριότητας. 

Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 8.5, o Υποψήφιος ή, σε περίπτωση 

Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτού, υποχρεούται να υποβάλει 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου της 

χώρας εγκατάστασής του, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε 
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αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, εκδοθέν εντός των τριάντα (30) τελευταίων 

εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του ενώπιον της ΔΕΥΑΔΔ. 
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Άρθρο 10 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

 

10.1. Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των  

Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συστήνεται με απόφαση της Αναθέτουσας  

Αρχής, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

10.2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει την ευθύνη της αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Υποψηφίων, σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  

συντάσσει τα Πρακτικά της, τα οποία και διαβιβάζει προς έγκριση στην Αναθέτουσα 

Αρχή. 

10.3. Η ΔΕΥΑΔΔ και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύνανται να 

υποβοηθούνται στο έργο τους κατά την εξέταση και αξιολόγηση των Φακέλων  

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Υποψηφίων από κατάλληλους, κατά περίπτωση, 

Συμβούλους της ΔΕΥΑΔΔ. 

 

Άρθρο 11 Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων 

11.1. Η ΔΕΥΑΔΔ θεωρεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα  

Πρόσκληση επαρκούν για την υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

των σχετικών δικαιολογητικών. Εντούτοις, σε περίπτωση που οι Ενδιαφερόμενοι  

έχουν οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την παρούσα Πρόσκληση, 

τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 

αργότερο 15 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 

http://www.promitheus.gov.gr/
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που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 

δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

11.2. Η ΔΕΥΑΔΔ θα απαντά σε τέτοιες αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων επίσης 

εγγράφως το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την Ημερομηνία Υποβολής του Φακέλου 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 12.1 της παρούσας 

Πρόσκλησης. Με στόχο την τήρηση των υψηλότερων προτύπων αντικειμενικότητας 

και διαφάνειας του Διαγωνισμού, όλες οι σχετικές γραπτές αιτήσεις και οι 

αντίστοιχες απαντήσεις τους που παρέχονται από την Αναθέτουσα θα καθίστανται 

διαθέσιμες σε όλους τους Ενδιαφερόμενους εντός του προαναφερθέντος χρονικού 

διαστήματος στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΔΔ ανωνύμως, δηλαδή χωρίς να 

αποκαλύπτεται ο Ενδιαφερόμενος που υπέβαλε τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τυχόν 

πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες, κατά τα περιγραφόμενα ανωτέρω, στην 

ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΔΔ  θα τεκμαίρονται ως αναντίρρητα γνωστές σε όλους τους 

Ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. 

 

Άρθρο 12 Υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

12.1. Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της παρούσας μέχρι την 22-03-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (Ώρα 

Ελλάδος). 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

(Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

12.2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 

εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 

64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες».  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον 

από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της 

παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

12.3 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα 

από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής 

απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του 

διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

12.4 Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής 

λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, 

τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

12.5 Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και 

συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής 

προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν 





55  

αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα 

οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα 

ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και 

επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. 

Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη 

στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   

12.6 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 

Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 

προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών 

δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-

Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 

εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών 

υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε του άρθρου 267  του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης 

στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά 

φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς 

μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού 

Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων 

με μορφότυπο PDF.  
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Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη 

του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς 

φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 

Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 

του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του 

ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, 

καθώς και 

γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 

(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης 

συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή 

τους, σύμφωνα με το άρθρο 310  του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον 

συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως 

φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση 

νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 

ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και 

εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την 

απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται 

από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την 

απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων 

στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με 

το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές 

του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  
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Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 

ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, 

στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και 

ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.   

[Οι Α.Α. μπορούν να συμπεριλάβουν τον κάτωθι όρο ως προς την έντυπη προσκόμιση 

της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής] 

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του 

ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την 

αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης 

προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την 

επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 

αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής 

ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης 

εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο 

έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  

προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής 

του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον 

παρόντα διαγωνισμό. 
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Άρθρο 13 Διαδικασία Αξιολόγησης 

13.1. Αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

13.1.1. Η αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα 

πραγματοποιηθεί την 29-03-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (Ώρα Ελλάδος). 

13.1.2. Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών 

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού, 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων.  

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει από τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν ή να παρέχουν 

διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων. Σε περίπτωση που κάποιος 

Υποψήφιος δεν συμπληρώσει ή διευκρινίσει τα έγγραφα του Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού και εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί από αυτήν, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση του 

σχετικού αιτήματος, τότε, ο Υποψήφιος θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από Υποψήφιο χωρίς να έχει  

ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

13.1.3. Προς αποφυγή αμφιβολιών οι διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις που 

προβλέπονται στην ως άνω παράγραφο 13.1.2 μπορεί να αφορούν μόνο ασάφειες 

και δεν επιτρέπεται να έχουν ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

για πρώτη φορά εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της Πρόσκλησης, αλλά 

μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

13.1.4. Στοιχεία και σημεία των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που 

δημιουργούν ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της περίπτωσης προδήλων ή 

επουσιωδών σφαλμάτων, οδηγούν στην απόρριψη των Φακέλων Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

13.1.5. Επισημαίνεται ότι, τυχόν, μεμονωμένες, αποσπασματικές και επουσιώδους 

σημασίας αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος αναφορικά με το περιεχόμενο των Υποφακέλων Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ δεν 

θα αποτελούν λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί 
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το δικαίωμα να καλέσει τους Υποψηφίους, όπως εντός εύλογης προθεσμίας, 

αποκαταστήσουν τη σχετική απόκλιση. 

13.2. Έλεγχος και αξιολόγηση 

13.2.1. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα 

ελέγξει σε κλειστές συνεδριάσεις της το περιεχόμενο των Φακέλων Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος των Υποψηφίων και θα συντάξει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης, το 

οποίο θα διαβιβάσει στην ΔΕΥΑΔΔ προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

13.2.2. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα της  

αποσφράγισης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 13.1.1 της παρούσας, ελέγχει τα 

περιεχόμενα του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κάθε Υποψηφίου, κατά τη 

χρονική σειρά της υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου 

αριθμού των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η διαδικασία συνεχίζεται σε 

επόμενες συνεδριάσεις. Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του, που υπογράφεται από 

τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

13.2.3. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού  

πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την πρόκριση 

των Υποψηφίων που πληρούν τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής και τους όρους της 

παρούσας, στην επόμενη Β’ Φάση του Διαγωνισμού (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), 

και υποβάλλει στην ΔΕΥΑΔΔ το σχετικό πρακτικό της, προς έγκριση. 

13.2.4. Η ΔΕΥΑΔΔ, στη συνέχεια, θα εκδώσει απόφαση, για το ποιοι Υποψήφιοι 

προεπιλέγονται προκειμένου να συμμετάσχουν στην Β’ Φάση του Διαγωνισμού και  

ποιοι αποκλείονται. Η ΔΕΥΑΔΔ θα ενημερώσει σχετικά τους Υποψηφίους, 

σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4413/2016 και παρέχει πρόσβαση 

στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών Υποψηφίων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί 

προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 18 της παρούσας. 

13.2.5. Με την ανακήρυξη των Προεπιλεγέντων, κατά τα ανωτέρω, ολοκληρώνεται η 

παρούσα Α΄ Φάση του Διαγωνισμού. 

13.2.6. Η ΔΕΥΑΔΔ θα καλέσει όσους Υποψηφίους υπέβαλαν εκπρόθεσμα ή 

απαραδέκτως Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, να παραλάβουν τον Φάκελό τους  

χωρίς αυτός να έχει αποσφραγιστεί. 
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Άρθρο 14 Περιορισμός του αριθμού των Υποψηφίων 

14.1. Βαθμολόγηση και πίνακας κατάταξης 

14.1.1. Προκειμένου η ΔΕΥΑΔΔ να περιορίσει τον αριθμό των πληρούντων τα 

Κριτήρια Προεπιλογής Υποψηφίων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.3 της  

Πρόσκλησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού βαθμολογεί τους Υποψηφίους με 

βάση τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια βαθμολόγησης και τους πίνακες 

που ακολουθούν στο παρόν άρθρο. 

14.1.2. Η τελική βαθμολογία του κάθε Υποψηφίου ισούται με το άθροισμα των 

βαθμών που λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο, βάσει δε αυτής της βαθμολογίας 

καταρτίζεται πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας που έλαβε 

κάθε Υποψήφιος, ώστε να προσδιοριστούν κατά μέγιστο αριθμό τρεις (3) Υποψήφιοι, 

προκειμένου να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. 

14.2. Κριτήριο Α: Οικονομική Ευρωστία του Υποψηφίου 

14.2.1. H οικονομική ευρωστία του Υποψηφίου βαθμολογείται με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

Α.1. Κεφάλαια του Υποψήφιου (Μέγιστη βαθμολογία: 10 βαθμοί): Περιλαμβάνεται η 

κατ’ ελάχιστο απαίτηση, η οποία βαθμολογείται με 5 βαθμούς αξιολόγησης και η 

υπερκάλυψη του κριτηρίου, η οποία βαθμολογείται με 10 βαθμούς αξιολόγησης.  

Α.2. Ικανότητα του Υποψηφίου στην εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων (Μέγιστη 

βαθμολογία: 10 βαθμοί) Περιλαμβάνεται η κατ’ ελάχιστο απαίτηση, η οποία 

αξιολογείται με 0 βαθμούς αξιολόγησης και η υπερκάλυψη του κριτηρίου, η οποία 

αξιολογείται με 5, 7,5 και 10 βαθμούς αξιολόγησης, ανάλογα με το ύψος των 

δανειακών κεφαλαίων. 

14.2.2. Ειδικότερα, η βαθμολόγηση των Υποψηφίων ως προς το ανωτέρω υπο-

Κριτήριο Α.1 γίνεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα: 

Α.1 

Κεφάλαια του Υποψηφίου  
Βαθμοί 

€15.000.000,00 < Κεφάλαια του Υποψηφίου ≤ 

€25.000.000  
5 

€25.000.000< Κεφάλαια του Υποψηφίου  10 
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14.2.3. Αναφορικά με το κριτήριο Α.1 και για τους σκοπούς της ανωτέρω 

παραγράφου 14.2.2, με τον όρο «Κεφάλαια του Υποψηφίου» νοείται το ύψος της 

Καθαρής Προσωπικής Περιουσίας του Υποψηφίου (αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 8.3.2 της Πρόσκλησης, ή ο μέσος όρος 

των ιδίων κεφαλαίων του Υποψηφίου (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) που 

προκύπτει και αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών (3) 

Τελευταίων Χρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 8.3.3 της Πρόσκλησης ή το 

ύψος των Συνολικών Κεφαλαίων του Υποψηφίου (αν πρόκειται για επενδυτικό 

κεφάλαιο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 8.3.4 της Πρόσκλησης ή, σε 

περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελεί Ένωση Προσώπων, το σταθμισμένο σύνολο 

των ανωτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

όρο 8.3.6 της Πρόσκλησης. 

 

14.2.4. Περαιτέρω η βαθμολόγηση των Υποψηφίων ως προς το ανωτέρω υπο-

Κριτήριο Α.2 γίνεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α.2 

Δανειακά Κεφάλαια  
Βαθμοί 

Δανειακά Κεφάλαια ≤ €5.000.000  0 

€5.000.000< Δανειακά Κεφάλαια ≤ €7.500.000 5 

€7.500.000 < Δανειακά Κεφάλαια ≤ €10.000.000 7,5 

€10.000.000< Δανειακά Κεφάλαια  10 

 

14.2.5. Αναφορικά με το κριτήριο Α.2 και για τους σκοπούς της ανωτέρω 

παραγράφου, ο όρος «Δανειακά Κεφάλαια» έχει την έννοια που του αποδίδεται στην 

παράγραφο 2.1  της Πρόσκλησης και λαμβάνονται υπόψη δανειακές συμβάσεις οι 

οποίες (α) έχουν υπογραφεί εντός της τελευταίας δεκαπενταετίας, (β) αποσκοπούν 

στη χρηματοδότηση σύμβασης, και (γ) το ποσό του δανείου εκάστης σύμβασης 

ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 5.000.000) ανεξαρτήτως του 

εάν τα δανειακά κεφάλαια αντλήθηκαν από ένα πρόσωπο ή περισσότερα 

ευρισκόμενα σε σύμπραξη ή κοινοπραξία. Για την αξιολόγηση του ως άνω κριτηρίου, 
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θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της σταθμισμένης (κατά το ποσοστό συμμετοχής 

του Υποψηφίου στον οικονομικό φορέα που σύναψε τις επικαλούμενες δανειακές 

συμβάσεις) αξίας των συμβάσεων που επικαλείται ο Υποψήφιος. Σε περίπτωση που 

ο Υποψήφιος είναι Ένωση Προσώπων, θα λαμβάνεται υπόψη η σταθμισμένη αξία 

των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων, που έχει συνάψει έκαστο μέλος της ένωσης. Η 

κατά τα ανωτέρω στάθμιση γίνεται με βάση το δηλούμενο ποσοστό συμμετοχής 

αυτών των μελών στην Ένωση Προσώπων που ενεργεί ως Υποψήφιος. 

 

14.2.6. Οι επιδόσεις του Υποψηφίου στο ανωτέρω κριτήριο Α.2 αποδεικνύονται όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 9.5.6 της Πρόσκλησης. 

 

14.3. Κριτήριο Β: Τεχνική Επάρκεια του Υποψηφίου  
 

14.3.1. H τεχνική επάρκεια του Υποψηφίου, βαθμολογείται με βάση το ακόλουθο 

κριτήριο: 

TCCi = Ai x 0,50 + Bi x 0,50 

Όπου: 

Ai – Η βαθμολογία κάθε Υποψηφίου για τον αριθμό των ολοκληρωμένων έργων 

για την μείωση του μη τιμολογούμενου Νερού που αφορούν περισσότερους 

από 20.000 πελάτες-καταναλωτές, με ποσοστό μείωσης μεγαλύτερο από 10% 

τα τελευταία πέντε έτη.  

Αριθμός των ολοκληρωμένων έργων για την 

μείωση του μη τιμολογούμενου Νερού που 

αφορούν περισσότερους από 20.000 πελάτες-

καταναλωτές, με ποσοστό μείωσης % μεγαλύτερο 

από 10% τα τελευταία πέντε έτη.  

Βαθμοί (Ai) 

1 2 

2 4 

3 8 

4 ή περισσότερα 10 
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Bi - Η βαθμολογία κάθε Υποψηφίου για τον αριθμό των των ολοκληρωμένων 

έργων για την μείωση του μη τιμολογούμενου Νερού που αφορούν 

περισσότερους από 20.000 πελάτες-καταναλωτές, με ποσοστό μείωσης 

χαμηλότερο του  20% κατά ένα τουλάχιστον από τα τελευταία τρία έτη.   

Αριθμός  των των ολοκληρωμένων έργων για την 

μείωση του μη τιμολογούμενου Νερού που 

αφορούν περισσότερους από 20.000 πελάτες-

καταναλωτές, με ποσοστό μείωσης % χαμηλότερο 

του  20% κατά ένα τουλάχιστον από τα τελευταία 

τρία έτη.   

Βαθμοί (Bi) 

1 2 

2 4 

3 8 

4 ή περισσότερα  10 

 

Ο υπολογισμός της μείωσης του μη τιμολογούμενου νερού, θα γίνει σύμφωνα με τα 

κριτήρια που συνιστώνται από τη Διεθνή Ένωση Νερού - Fi46 Δείκτης. 

Οι δύο κατηγορίες έργων, Αi και Βi , αφορούν σε διαφορετικά έργα. Δεν δύναται 

ένα έργο να δηλωθεί ταυτόχρονα και στους δύο πίνακες βαθμολόγησης.  

 

Ισοβαθμία 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων Υποψηφίων, η ΔΕΥΑΔΔ 

επιλέγει τον Προεπιλεγέντα με κλήρωση μεταξύ των Υποψηφίων που ισοβάθμησαν. 

Η κλήρωση γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και παρουσία των 

Υποψηφίων που ισοβάθμησαν, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί μέσω 

σχετικής δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΔΔ και μέσω έγγραφης 

επικοινωνίας με τον Αντίκλητο κάθε Υποψηφίου. 

 

Άρθρο 15 Ματαίωση του Διαγωνισμού 

Ο αναθέτων φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, 

αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
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άρθρου 317  του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 

να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της 

ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 

ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η ΔΕΥΑΔΔ ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη 

είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, 

καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί 

κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της 

διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές 

παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 

εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την ΔΕΥΑΔΔ ή τον 

φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας 

βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 

προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των 

παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 

επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Οι Ενδιαφερόμενοι, Υποψήφιοι, Προεπιλεγέντες και Διαγωνιζόμενοι θα βαρύνονται  

με όλα τα έξοδα συμμετοχής τους στις φάσεις του Διαγωνισμού χωρίς ο Αναθέτων  

και Δημοπρατών να φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ενός και μόνο Υποψηφίου δεν αποτελεί κώλυμα για  

την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 16 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

16.1. Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη 

Σύμβασης Παραχώρησης”, απεστάλη, μέσω της της διαδικτυακής πύλης 
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simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις 10-02-2022. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

16.2. Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου και η παρούσα 

Πρόσκληση 

(α) δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ την 18-02-2022 και (β) αναρτήθηκαν στο 

πρόγραμμα “Διαύγεια” (diavgeia.gov.gr) ενώ το σύνολο του κειμένου της παρούσας 

Πρόσκλησης αναρτάται στην ιστοσελίδα https://deyadelta.gr/. 

16.3. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των όρων της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων και των 

Παραρτημάτων) και των όρων της περίληψης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, όπως αυτή δημοσιεύθηκε ως ανωτέρω, οι όροι της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπερισχύουν. 

16.4. Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη 

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 155924, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Άρθρο 17 Γλώσσα του διαγωνισμού 

17.1. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η 

ελληνική και κάθε έγγραφο της ΔΕΥΑΔΔ θα είναι συντεταγμένο στην ελληνική 

γλώσσα. 

 

17.2. Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, θα είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται 

από νόμιμη μετάφρασή τους στα ελληνικά. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως νόμιμη 

μετάφραση θεωρείται εκείνη που γίνεται είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από δικηγόρο, κατά την 

έννοια του άρθρου 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, των διατάξεων του ν. 

3712/2008 (Α’ 225) και του άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων. Επικρατούσα 

διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. 

https://deyadelta.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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17.3. Οι τυχόν προδικαστικές προσφυγές, σύμφωνα με το Άρθρο 18 της παρούσας, 

θα υποβάλλονται στα ελληνικά. 

17.4. Η εγγραφή και η προφορική επικοινωνία μεταξύ της ΔΕΥΑΔΔ, των 

επιτροπών του Διαγωνισμού και των Ενδιαφερόμενων, των Υποψηφίων, των 

Προεπιλεγέντων, των Προσφερόντων, του Αναδόχου και του ΙΦΣ θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω  

να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την 

ΔΕΥΑΔΔ, καθώς και με τις Επιτροπές του Διαγωνισμού με τον ορισμό και 

την παρουσία διερμηνέων με δική τους ευθύνη και δαπάνη. 

 

Άρθρο 18 Προδικαστική Προσφυγή – Προσωρινή και Οριστική 

Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα 

άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 

προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 

αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 

που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 
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άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για 

την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των 

παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά 

περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία 

ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 

ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται 

ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή 

του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 

από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα 

γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη 

ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε 

περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) 

ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με 

απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το 

άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα 

με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.  
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Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η 

αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 

κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την 

αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 

362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης 

της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 

κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 

ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. 

Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 

συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 

προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά 

έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού 

το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω 

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 

372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας 

αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο 

εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή 

εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής 

απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του 

ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή 

την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 

προδικαστική προσφυγή. 
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Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς 

προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο 

Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί 

με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το 

περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση 

της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς 

ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την 

παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής 

προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να 

απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.  

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς 

την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς 

κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο 

Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη 

ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου 

του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως 

άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και 

διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός 

της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν 

τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα 

λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται 

ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή 

υπομνημάτων. 
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Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου 

δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής 

δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 

αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της 

αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα 

δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως 

κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 

του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η 

σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της 

αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη 

σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη 

σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση 

που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.  

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών 

του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 

Άρθρο 19 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις 

που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση 

προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/20161. Πριν από την 

άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 

της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται 

                                                             

1   Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016 
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είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς 

διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας 

δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

Άρθρο 20 Εγγυήσεις 

Στην παρούσα Α’ Φάση δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων. Η εγγύηση συμμετοχής 

που θα απαιτηθεί στο Στάδιο Β.ΙΙ της Β ́ Φάσης του Διαγωνισμού, καθώς και οι λοιπές 

εγγυήσεις, θα καθοριστούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. 

 

Άρθρο 21 Γενικές Διατάξεις 

21.1. Η υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται και τεκμαίρει την 

πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της 

Πρόσκλησης. 

21.2. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και στα Παραρτήματά της, έχουν συγκεντρωθεί με καλή πίστη με 

σκοπό να υποβοηθήσουν τους Ενδιαφερόμενους να σχηματίσουν ιδία άποψη περί 

του Διαγωνισμού και τουαντικειμένου της σύμβασης , ωστόσο δεν θα πρέπει να 

θεωρηθούν ότι είναι 

ολοκληρωμένες και δεν έχουν επαληθευθεί ανεξάρτητα από την ΔΕΥΑΔΔ ή  

τους συμβούλους της. Καμία παράσταση γεγονότος, εγγυητική δήλωση ή δέσμευση, 

ρητή ή σιωπηρή, δεν δίδεται ούτε πρόκειται να δοθεί σε σχέση με την ακρίβεια, την  

επάρκεια ή την πληρότητα του παρόντος εγγράφου. Σε κάθε περίπτωση, οι  

Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διενεργήσουν οι ίδιοι, με δική τους αποκλειστική 

ευθύνη, έρευνα και ανάλυση των πραγματικών και νομικών στοιχείων που αφορούν 

στο αντικείμενο της υπό σύναψη Σύμβασης, με τη βοήθεια δικών τους οικονομικών, 

τεχνικών και νομικών συμβούλων. 

21.3. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά έναντι της ΔΕΥΑΔΔ, των οργάνων, των 

υπαλλήλων, στελεχών ή των συμβούλων της και των εν γένει προστηθέντων της 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης (ούτε ως προς τα έξοδα υποβολής του 

Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) ή άλλη αποκαταστατική ζημίας αξίωση κατά 
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της ΔΕΥΑΔΔ ως εκ της παραλαβής της Πρόσκλησης αυτής ή της συμμετοχής 

του στον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Ο αποκλεισμός από τον 

Διαγωνισμό ή η μη επιτυχία στον Διαγωνισμό δεν αποτελεί βάση για οποιοδήποτε  

δικαίωμα αποζημίωσης έναντι της ΔΕΥΑΔΔ ή/και των προαναφερθέντων 

προσώπων. Κάθε Ενδιαφερόμενος είναι υπεύθυνος για τις δαπάνες και τα κόστη που 

θα επωμισθεί ανταποκρινόμενος στην Πρόσκληση και για την προετοιμασία και 

υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ούτε η ΔΕΥΑΔΔ ούτε οι 

υπάλληλοι, τα στελέχη, οι σύμβουλοι και οι εν γένει προστηθέντες αυτής δεν φέρουν 

ευθύνη για οποιαδήποτε κόστη ή δαπάνες επωμισθεί ή άλλη ζημία που ήθελε 

υποστεί Ενδιαφερόμενος ή άλλος παραλήπτης της παρούσας Πρόσκλησης σε σχέση 

με τον Διαγωνισμό. 

21.4. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται. Εάν, τυχόν, υποβληθούν 

εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, δεν επιτρέπονται  

αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή προτάσεις που μπορεί να  

εξομοιωθούν με αντιπροσφορά. 

21.5. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν συνιστά σε καμία 

περίπτωση πρόταση για τη σύναψη σύμβασης. 

21.6. Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

της ΔΕΥΑΔΔ που αφορούν στο Διαγωνισμό γίνονται με τηλεομοιοτυπία (φαξ) 

ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Αντίκλητο κάθε Υποψηφίου. 

21.7. Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση της 

συσκευής τηλεομοιοτυπίας επί του διαβιβασθέντος εγγράφου ή η ημερομηνία που  

αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η ΔΕΥΑ του Δήμου Δέλτα (ΔΕΥΑΔΔ) αναγνωρίζει ότι οι μεγάλες ποσότητες μη 

τιμολογούμενου  νερού (non-revenue water, NRW) έχει σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα: 

a) σε οικονομικό επίπεδο 

b) στο επίπεδο της ποιότητας της υπηρεσίας που παρέχεται στους πελάτες της 

c) και στο επίπεδο της βιωσιμότητας των διαθέσιμων πόρων. 

Επομένως, η ΔΕΥΑΔΔ θεωρεί πρωτεύουσας σημασίας την καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος αποδοτικότητας που να αποσκοπεί στη συνολική μείωση του NRW, είτε με τη 

μείωση των φυσικών απωλειών, με θετικό αντίκτυπο στη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη χωρητικότητα των υφιστάμενων πηγών 

ύδρευσης, είτε με τη μείωση των εμπορικών απωλειών, με θετικό αντίκτυπο στα έσοδα από τις 

υπηρεσίες και, κατά συνέπεια, στην οικονομική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του 

οργανισμού. 

Η διαχείριση των εμπορικών σχέσεων και των σχέσεων με τους χρήστες-πελάτες αποτελεί μία 

διαδικασία αποφασιστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και περιλαμβάνει τις 

δραστηριότητες ανάγνωσης των ενδείξεων των μετρητών, χρέωσης, είσπραξης και διαχείρισης 

των πελατειακών σχέσεων. 

Οι τεχνικές δραστηριότητες, οι ζώνες πίεσης, οι τομείς υδρομέτρησης, η ανίχνευση διαρροών 

και η ταχύτητα και ποιότητα των επισκευών θα πρέπει να προάγουν την καλή διαχείριση των 

υποδομών με το χαμηλότερο κόστος συντήρησης και την αύξηση της διάρκειας ζωής του 

συστήματος. 

Η βελτίωση της εμπορικής και τεχνικής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, 

δηλαδή η ικανότητά τους να αποτυπώνουν την οικονομική αξία των εμπορικών δραστηριοτήτων 

και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, μειώνοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας και 

συντήρησης, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ακρίβεια και αξιοπιστία μέσω μιας ολιστικής 

προσέγγισης του προβλήματος. Μπορεί να επιτευχθούν γρήγορα σημαντικές βελτιώσεις στα 

τεχνικά αποτελέσματα και στην εμπορική απόδοση. 

Η εφαρμογή προηγμένων υποδομών μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure, AMI) θα 

φέρει σημαντικές βελτιώσεις στη σχέση με τους πελάτες, λόγω της ακρίβειας και της συνέπειας 

των δεδομένων που υποστηρίζουν τη χρέωση και της παροχής νέων υπηρεσιών στους πελάτες, 

που θα τους βοηθούν να έχουν καλύτερο έλεγχο της κατανάλωσης και των διαρροών μέσα σε 

κάθε νοικοκυριό. 

Μια καλά δομημένη, ολοκληρωμένη ολιστική προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για τη 

βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΔΔ και θα τη βοηθήσει στη βελτιστοποίηση των οικονομικών οφελών. 

Σύμφωνα με τους σχετικούς φορείς στον κλάδο του νερού και τις βέλτιστες πρακτικές τους, η 

μείωση του NRW είναι μια απαραίτητη , καθετοποιημένη διαδικασία (από το διοικητικό 

συμβούλιο έως τους εργαζόμενους στο πεδίο) και θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στρατηγικός 

στόχος για τη βελτίωση της συνολικής βιωσιμότητας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

  





2 Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Ο Δήμος Δέλτα προέκυψε από την συνένωση, στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης 

«Καλλικράτης» (2011), των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Εχεδώρου, Χαλάστρας και Αξιού. 

Ανήκει στον Νομό Θεσσαλονίκης και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Δέλτα αποτελεί μέρος της Μητροπολιτικής 

Περιοχής της Θεσσαλονίκης και είναι στο δυτικό μέρος της προαστιακής ζώνης, του Αστικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Ο Δήμος Δέλτα αποτελείται  από τέσσερις (4) δημοτικές ενότητες, αυτές του Εχεδώρου, της 

Χαλάστρας και του Αξιού, οι οποίες περιλαμβάνουν οκτώ (8) δημοτικές κοινότητες:  τη Σίνδο, 

τα Διαβατά, το Καλοχώρι, τη Νέα Μαγνησία, τη Χαλάστρα, το Ανατολικό, τα Κύμινα, τη Νέα 

Μάλγαρα και μία (1) τοπική κοινότητα: τη Βραχιά. 

 

 

Ο Δήμος Δέλτα έχει τόσο αστικά όσο και αγροτικά χαρακτηριστικά. Η δημοτική ενότητα του 

Εχεδώρου χαρακτηρίζεται ως αστική και η δημοτική ενότητα της Χαλάστρας και του Αξιού 

είναι κυρίως αγροτικές/βιομηχανικές και καλύπτονται από εντατικές γεωργικές και 

αγροβιομηχανικές περιοχές.  





Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 311 χλμ2. Στα διοικητικά όρια του Δήμου Δέλτα υπάρχει 

μια ευρεία περιοχή που περιλαμβάνεται στο δίκτυο NATURA (οι εκβολές των ποταμών Αξιού, 

Λουδία, Αλιάκμονα και Γαλλικού), που είναι ένα οικοσύστημα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

συνολικής έκτασης περίπου 300 χλμ.2 (εκ των οποίων τα 158 χλμ.2 βρίσκονται εντός των ορίων 

του Δήμου Δέλτα). 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή του 2011), ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός του Δήμου 

Δέλτα ανέρχεται στους 45.839 κατοίκους, με τη δημοτική ενότητα του Εχεδώρου να είναι η 

μεγαλύτερη πληθυσμιακά με πληθυσμό που αντιστοιχεί στο 64,1% του συνολικού πληθυσμού. 

Ακολουθεί η δημοτική ενότητα Χαλάστρας με 21,5%, ενώ η δημοτική ενότητα Αξιού είναι η 

μικρότερη πληθυσμιακά με το 14,4% του συνολικού απογεγραμμένου πληθυσμού. 

 

Δημοτικές 

ενότητες 

Δημοτικές 

κοινότητες /  
Τοπικές 

κοινότητες 

Μόνιμοι κάτοικοι 
Πληθυσμιακή 

πυκνότητα 

(κάτ./χλμ.2) 

Εχέδωρος 

Διαβατά 11.140 

29.367 

1.242,3 

284,7 
Καλοχώρι 4.672 145,4 

Νέα Μαγνησία 4.266 288,1 

Σίνδος 9.289 196,6 

Χαλάστρα 
Χαλάστρα 7.270 

9.859 
73,8 

81,2 
Ανατολικό 2.589 112,7 

Αξιός 

Κύμινα 3.652 

6.613 

124,7 

76,4 Νέα Μάλγαρα 2.404 56,9 

Βραχιά 557 37,0 

ΣΥΝΟΛΟ για τον Δήμο Δέλτα 45.839 147,3 
Πίνακας 1.  Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του Δήμου Δέλτα (απογραφή του 2011). 

 

Εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού. 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 για τον Δήμο Δέλτα (Ιούνιος 2015), η 

πληθυσμιακή ανάπτυξη του Δήμου Δέλτα έως το 2031 παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, στον 

οποίο εκτιμάται ότι ο πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 23% στο διάστημα 2011 έως 2031. Εκτιμάται 

ότι η αύξηση αυτή θα προέρχεται από τη δημοτική ενότητα του Εχεδώρου (+35,69%), μια 

οριακή αύξηση (+1,76%) από τη δημοτική ενότητα Χαλάστρας, ενώ προβλέπεται σταθερότητα 

στον πληθυσμό της δημοτικής ενότητας Αξιού (αλλαγή της τάξης του +0,03%). 

 

  

Περιοχή  1991 2001 2011 2021 2031 
μεταβολή 

2011-2021 
μεταβολή 

2021-2031 

Δήμος Δέλτα 37.401 40.206 45.839 51.759 56.495 12,91% 9,15% 

Δ.Ε. Εχεδώρου 21.921 23.565 29.367 35.187 39.847 19,82% 13,24% 

Δ.Ε. Χαλάστρας 9.212 9.903 9.859 9.959 10.033 1,01% 0,74% 





Δ.Ε. Αξιού 6.268 6.738 6.613 6.613 6.615 0,00% 0,03% 
Πίνακας 2. Εκτίμηση της πληθυσμιακής ανάπτυξης του Δήμου Δέλτα έως το 2031. 

  





3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της ΔΕΥΑΔΔ 

3.1 Σύστημα ύδρευσης της ΔΕΥΑΔΔ 

Οι ανάγκες για πόσιμο νερό της ΔΕΥΑΔΔ καλύπτονται από έναν συνδυασμό ύδατος το οποίο 

αγοράζεται από την ΕΥΑΘ Α.Ε., δηλ. την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, 

και από τη δική της παραγωγή που γίνεται μέσω πολλών γεωτρήσεων εντός των διοικητικών 

ορίων του δήμου Δέλτα.  

Δεν υπάρχουν μετρητές στους σταθμούς υδροληψίας και τα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΔΔ. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί και χρησιμοποιεί υδροληψίες εντός 

των διοικητικών ορίων  του Δήμου Δέλτα. 

 

Δημοτική 

Ενότητα 
Δημοτική 

Κοινότητα 
Γεωτρήσεις 

Μέση 

παραγωγή 

(m3/ώρα) 

Εργάσιμες 

ώρες ανά 

ημέρα 

Εκτιμώμενη ετήσια 

παραγωγή (m3/έτος) 

Αξιός Κύμινα PS 26  80 12 350.400 

Αξιός Κύμινα PS 25 40 12 175.200 

Αξιός Ν. Μάλγαρα  PS 21  80 12 350,400 

Αξιός Ν. Μάλγαρα  PS 23 40 12 175,200 

Αξιός Βραχιά PS 17  40 12 175,200 

Εχέδωρος Καλοχώρι 1 30 12 131,400 

Εχέδωρος Καλοχώρι 2 30 12 131,400 

     1.489.200 
Πίνακας 3 – Ενεργές γεωτρήσεις νερού της ΔΕΥΑΔΔ 

 

Υπάρχουν τρεις μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού για την απομάκρυνση των ρύπων 

(ιδιαίτερα βαρέων μετάλλων) που υπάρχουν στο νερό των γεωτρήσεων της δημοτικής ενότητας 

Αξιού. Μόνο δύο λειτουργούν αλλά πρέπει να αποκατασταθούν και να ανανεωθούν ουσιαστικά. 

Η παροχή πόσιμου νερού (επεξεργασμένου) από την ΕΥΑΘ Α.Ε. γίνεται με αγωγούς, 

εξοπλισμένους με υδρομετρητές και διανέμεται στις δημοτικές κοινότητες, ως εξής: 

 

Δημοτική 

Ενότητα 
Δημοτική 

Κοινότητα 
ΜΕΤΡΗ-

ΤΗΣ 
2016 2017 2018 2019 2020 

Εχέδωρος Σίνδος 1 1.778.416 1.595.766 1.595.654 1.419.517 1.710.399 

Εχέδωρος Διαβατά 2 438.133 479.130 530.777 580.395 530.230 

Εχέδωρος Ν. Μαγνησία 3 474.195 528.650 573.280 574.020 569.745 

Εχέδωρος Σίνδος 4 0 0 0 0 0 

Εχέδωρος Διαβατά 5 0 0 0 0 0 

Εχέδωρος Διαβατά 6 218.577 248.804 274.671 285.801 214.050 

Εχέδωρος Διαβατά 7 168.000 168.000 162.000 168.000 0  

Χαλάστρα Χαλάστρα 8 1.444.002 1.738.815 1.774.052 1.678.514 1.819.106 

   4.521.323 4.759.165 4.910.434 4.706.247 4.843.530 

Πίνακας 4 –Παροχή νερού από την ΕΥΑΘ στη ΔΕΥΑΔΔ 





 

Η ΕΥΑΘ προμηθεύει επίσης τη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου με μη επεξεργασμένο νερό, 

μέσω των γεωτρήσεων Κ14 και Κ15, με ποσότητα 1.000.000 m3 ετησίως, δωρεάν για τη 

ΔΕΥΑΔΔ. 

 

3.2 Πελάτες 

Οι πελάτες της ΔΕΥΑΔ ταξινομούνται επί του παρόντος στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) οικιακοί 

(νοικοκυριά), (β) επιχειρήσεις (εμπόριο, βιομηχανίες), (γ) οργανισμοί και (δ) αγρότες 

(κτηνοτροφεία και αγροτική άρδευση).  

Ο συνολικός αριθμός των υδρομετρητών ανά Δημοτική Κοινότητα, καθώς και η κατάταξη των 

πελατών σε κατηγορίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΥΑΔΔ, απεικονίζονται στους παρακάτω 

Πίνακες 5 και 6.  

 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ 

Δ.Κ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΕΝΕΡΓΟΙ 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ* 

ΔΙΑΒΑΤΑ 5.182 

19.005 2.286 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2.798 

ΚΑΛΟΧΩΡΙ  3.432 

ΣΙΝΔΟΣ 5.212 

ΧΑΛΑΣΤΡΑ 3.224 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 1.443 

ΒΡΑΧΙΑ ** 552 266 286 

ΚΥΜΙΝΑ ** 1.849 1.495 354 

ΜΑΛΓΑΡΑ ** 1.189 1.044 145 

ΣΥΝΟΛΟ 24.881 21.810 3.071 

Πίνακας 5 – Υδρομετρητές της ΔΕΥΑΔΔ ανά δημοτική κοινότητα το 2019 

Σημειώσεις:   

* Οι ανενεργοί μετρητές αναφέρονται σε εκείνους των οποίων η παροχή έχει διακοπεί ή οι οποίοι 
είναι σε εκκρεμότητα λόγω καταγγελιών που έχουν γίνει από καταναλωτές και οι οποίες δεν έχουν 
ακόμη επιλυθεί. 

** Αφού δεν υπάρχουν μετρητές στη δημοτική ενότητα του Αξιού, καταγράφηκαν  τα συμβόλαια. 

 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 20.833 18.633 2.200 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 1.119 1.031 88 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 2.763 2.098 665 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ 6 6   

ΑΓΡΟΤΕΣ 160 42 118 

ΣΥΝΟΛΟ 24.881 21.810 3.071 

Πίνακας 6 – Υδρομετρητές της ΔΕΥΑΔΔ ανά κατηγορία κατανάλωσης 2019 





 

 

3.3 Βασικά στοιχεία  

Ο παρακάτω πίνακας 7 παρουσιάζει τις διαθέσιμες πληροφορίες για το 2020 που υποστήριξαν 

την απόφαση για έναρξη της παρούσας σύμβασης . 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1 Όγκος εισόδου συστήματος 7.332.730 (m3) 

2 Εξουσιοδοτημένη κατανάλωση 409,976 (m3) 

3 Νερό που αποφέρει εισόδημα 2.569.596 (m3) 

4 Νερό που δεν αποφέρει εισόδημα 4.353.158 (m3) 

5 Παραγόμενο νερό 2.489.200 (m3) 

6 Παραγόμενο νερό + Αγορασμένο χύμα νερό 7.332.730 (m3) 

7 Πραγματικές απώλειες 4.353.158 (m3) 

8 Συνολικό μήκος δικτύου διανομής νερού 400 (χλμ.) 

9 Συνδέσεις υπηρεσίας (σύνολο)   16.500 (nº) 

10 Μέση πίεση υπηρεσίας δικτύου  35 (w.c.m) 

11 Κόστος μονάδας αγορασμένου νερού 0,35 (€/m3) 

12 Κόστος μονάδας παραγόμενου νερού 0,15 (€/m3) 

13 Μέση τιμή πώλησης νερού 1,20 (€/m3) 

14 Εγκατεστημένοι υδρομετρητές 19.925 (nº) 

15 Μέση ηλικία των μετρητών  20 έτη 

Πίνακας 7 – Πληροφορίες αναφοράς της ΔΕΥΑΔΔ (2020) 

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, κάποια έλλειψη ακρίβειας στους μετρητές ροής της ΕΥΑΘ, την 

ανυπαρξία μετρητών ροής στις πηγές της ΔΕΥΑΔΔ (εκτιμήσεις) και, αφετέρου, ότι οι σταθερές 

καταναλώσεις χρεώνονται στους οικιακούς καταναλωτές στον Αξιό και τους δήμους με τη 

μορφή των υψηλότερων πάγιων τιμολογίων, παρουσιάζεται παρακάτω ένα λεπτομερέστερο 

υδατικό ισοζύγιο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όγκος 

εισόδου 

συστήματος 
 

7,1 Mm3/έτος 

 

 

 

 

 

Εξουσιοδοτημένη 

κατανάλωση 

 
4,2 Mm3/έτος 

 

 

 

Εξουσιοδοτημένη 

κατανάλωση με χρέωση 
 

3,3 Mm3/έτος 

 

Τιμολογούμενο νερό  
 

3,3 Mm3/έτος 

 

Εξουσιοδοτημένη 

κατανάλωση 

χωρίς χρέωση / Σπατάλη 
 

0,9 Mm3/έτος 

 

 

 

Μη τιμολογούμενο 

νερό  
 

3,8 Mm3/έτος 

 

 

 

Απώλειες 

νερού 
2,9 Mm3/έτος 

 

Εμπορικές απώλειες 

1,3 Mm3/έτος 

 

Φυσικές απώλειες 
1,5 Mm3/έτος 





Πίνακας 8 – Προκαταρκτικό υδατικό ισοζύγιο της ΔΕΥΑΔΔ (2020) 

 

Συνοψίζοντας: 

 NRW - 53% 

o Εμπορικές απώλειες – 60%  

o Πραγματικές απώλειες – 40% 

 

  





4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4.1 Τεχνική Περιγραφή  

Η παρούσα διακήρυξη προορίζεται να καθιερώσει μια Σύμβαση βάσει απόδοσης (Performance-

Based Contract, PBC) για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της 

χρηματοδότησης αυτών των αγαθών (Σύστημα AMI, ζώνες πίεσης και τομείς υδρομέτρησης, 

μοντελοποίηση δικτύου, λογισμικό διαχείρισης για το NRW). Οι κύριες πτυχές του αντικειμένου 

της σύμβασης είναι οι εξής: 

a) Στόχοι που σχετίζονται με το σχέδιο εγκατάστασης μετρητών και τη μείωση του νερού 

που δεν αποφέρει έσοδα (NRW), των οποίων η επίτευξη θα συνδέεται με ένα τέλος 

επιτυχίας. 

b) Υπηρεσίες αποκατάστασης και σχέσεις με τους πελάτες (συμπεριλαμβανομένων των 

νέων συνδέσεων, της διαχείρισης των παραπόνων, της εποπτείας, της χρέωσης, της 

είσπραξης, των διακοπών παροχής και των επανασυνδέσεων…) που εκτελούνται από τη 

ΔΕΥΑΔΔ υπό τον συντονισμό του Αναδόχου. 

 

4.2 Αντικείμενο εργασιών 

Προπαρασκευαστικές εργασίες 

 Έρευνα της υφιστάμενης τεχνικής, εμπορικής και λειτουργικής κατάστασης. 

 Προμήθεια του λογισμικού που είναι απαραίτητο για τη σωστή διαχείριση της εταιρείας 

και την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης . 

 Παραμετροποίηση και ενσωμάτωση του λογισμικού.  

 Προμήθεια μιας λύσης ΑΜΙ. 

 Ορισμός των τιμών αναφοράς της παρούσας σύμβασης (αξιολόγηση απόδοσης) 

Εμπορική και πελατειακή διαχείριση 

 Λειτουργία και συντήρηση λογισμικού διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες (Customer 

Relationship Management Software, CRM). 

 Εκτέλεση της διαδικασίας για νέες συνδέσεις και έκδοση εσωτερικών εντολών εργασίας.  

 Υποστήριξη της ΔΕΥΑΔ στην αναθεώρηση του υφιστάμενου εγγράφου «Κανονισμός 

υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης» το οποίο θα επισυνάπτεται σε νέες συμβάσεις 

υπηρεσίας. 

 Υποστήριξη της ΔΕΥΑΔ στη διαχείριση παραπόνων. 

 Προετοιμασία γενικών και ειδικών πληροφοριών για τους πελάτες. 

 Εκτέλεση της διαδικασίας ανάκτησης χρεών, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων που 

θα αποστέλλονται στον πελάτη για πληρωμή ή/και διακοπή της υπηρεσίας. 

 Έκδοση των εντολών εργασίας για τη διακοπή της υπηρεσίας. 

 Υποστήριξη στη διαδικασία χρέωσης. 

 Υποστήριξη στη διαδικασία είσπραξης. 

Μείωση του NRW 

 Μοντελοποίηση δικτύου και ορισμός ζωνών πίεσης (PZ) και τομέων υδρομέτρησης 

(DMA). 

 Εκτέλεση των PZ και DMA. 





 Εγκατάσταση του συστήματος επικοινωνίας για τους έξυπνους μετρητές.  

 Ενσωμάτωση του λογισμικού ανάγνωσης/συλλογής δεδομένων με το λογισμικό CRM. 

 Χειρισμός και συντήρηση του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (Geographic 

Information System, GIS). 

 Αντικατάσταση μετρητή (έξυπνοι μετρητές). 

 Εντοπισμός και διόρθωση των εμπορικών απωλειών: 

o Παράνομες συνδέσεις. 

o Ακανόνιστες ή τεχνικά ακατάλληλες συνδέσεις. 

o Αναφορά και έκδοση εντολών εργασίας. 

 Ενεργός έλεγχος διαρροών: 

o Ανίχνευση διαρροών. 

o Αναφορά και έκδοση εντολών εργασίας. 

 

4.3 Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 126 μήνες (10 χρόνια συν 6 μήνες φάσης προγραμματισμού και 

κινητοποίησης), που χωρίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες φάσεις: 

Φάση 1 – 6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης. 

Φάση 2 – 36 μήνες από το τέλος της Φάσης 1. 

Φάση 2A – 15 μήνες από το τέλος της Φάσης 1. 

Φάση 2B – 21 μήνες από το τέλος της Φάσης 2A. 

Φάση 3 – 84 μήνες από το τέλος της Φάσης 2. 

 

4.4 Φάσεις της σύμβασης 

Φάση 0 – Σχεδιασμός και κινητοποίηση 

 Κινητοποίηση της Ομάδας σύμβασης. 

 Απόκτηση σημαντικών τεχνικών μέσων και εξοπλισμού. 

 Λεπτομερής αξιολόγηση του συστήματος υδροδότησης, της κατάστασης λειτουργίας και 

των εσωτερικών διαδικασιών. 

 Βασικοί δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators, KPI) της υπηρεσίας κοινής 

ωφελείας και καθορισμός του οριστικού επιπέδου αναφοράς. 

 Σχέδιο δράσης για την επίτευξη των συμβατικών στόχων όσον αφορά το NRW. 

 Τελικό οικονομικό και χρηματοοικονομικό μοντέλο για την υποστήριξη των επενδύσεων. 

Φάση 1 – Υλοποίηση  

Φάση 1A 

 Υδραυλική μοντελοποίηση του δικτύου ύδρευσης. 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή βαλβίδων ανακούφισης πίεσης (PRV) και τομέων 

υδρομέτρησης. 

 Εφαρμογή συστήματος AMI και έναρξη της αντικατάστασης των υδρομετρητών. 

 Εφαρμογή λογισμικού για το NRW. 





 Υλοποίηση δραστηριοτήτων μείωσης των εναπομεινάντων πραγματικών και 

φαινομενικών απωλειών. 

 Ανάπτυξη της συνολικής χωρητικότητας. 

Φάση 1B 

 Αντικατάσταση όλων των υδρομετρητών. 

 Συνεχής εφαρμογή δραστηριοτήτων μείωσης των πραγματικών και φαινομενικών 

ζημιών. 

 Προσαρμογή της στρατηγικής σύμφωνα με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα ανά 

συμβατικό έτος. 

 Ανάπτυξη της συνολικής χωρητικότητας. 

Φάση 2 – Συντήρηση 

 Παρακολούθηση των  Βασικών  δεικτών απόδοσης  (KPIs) 

 Τακτικός και αυτόματος υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. 

 Σχέδιο συντήρησης για τη διασφάλιση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων εντός του φορέα. 

 Επίβλεψη. 

 

4.5 Παραδοτέα 

Τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν από τον Ανάδοχο στη ΔΕΥΑΔ στο πλαίσιο της PBC είναι 

τα εξής: 

ΦΑΣΗ 0 

 Έκθεση φάσης ελέγχου και αναθεωρημένη στρατηγική - Αποτελέσματα του 

λεπτομερούς ελέγχου. Προτεινόμενοι KPI που θα χρησιμοποιηθούν για την 

παρακολούθηση της απόδοσης της PBC και των αντίστοιχων τιμών αναφοράς. 

Εφαρμογή συστήματος AMI και σχέδιο αντικατάστασης των υδρομετρητών και 

χρονοδιάγραμμα. Αρχική μορφή του χάρτη σχεδιασμού των τομέων υδρομέτρησης και 

των ζωνών πίεσης. Σχέδιο δράσης για την επίτευξη των συμβατικών στόχων για τον 

NRW - Θα παραδοθεί έως το τέλος του μήνα 6 της PBC. 

ΦΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΙ 2 

 Μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις – Πίνακας με τους KPI (όπως ορίζονται μετά την έκθεση 

φάσης 0) - Θα παραδίδονται εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα 

στον οποίο αναφέρονται. 

 Μηνιαία πιστοποιητικά εργασιών που σχετίζονται με τον αριθμό των έξυπνων 

μετρητών που έχουν τοποθετηθεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία - Θα παραδίδονται σε 

10 (δέκα) εργάσιμες ημέρες από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται. 

 Ετήσια έκθεση δραστηριότητας – Περίληψη της δραστηριότητας του Αναδόχου 

αναφορικά με την PBC (όπως θα οριστεί μετά την έκθεση της φάσης 0) - Θα παραδίδεται 

εντός 45 (σαράντα πέντε) εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε έτους. 

 Ετήσια έκθεση μέτρησης και επαλήθευσης - Μέτρηση και επαλήθευση του ύδατος και 

των οικονομικών εξοικονομήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος στο οποίο 





αναφέρεται, όπως περιγράφεται στο σημείο 7.1 παραπάνω – Θα παραδίδεται εντός 45 

(σαράντα πέντε) εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε έτους. 

 Έκθεση σχεδίου για τους τομείς υδρομέτρησης και τις ζώνες πίεσης που θα 

περιλαμβάνει ένα ενημερωμένο πρόγραμμα τοποθέτησης - Θα παραδοθεί με την 

πρώτη Ετήσια έκθεση δραστηριότητας. 

 Βαθμονομημένο υδραυλικό μοντέλο (δεδομένα λογισμικού) - Θα παραδοθεί με την 

πρώτη Ετήσια έκθεση δραστηριότητας. 

 Ενημερωμένο σχέδιο δικτύου διανομής (GIS) - Θα παραδοθεί με την πρώτη Ετήσια 

έκθεση δραστηριότητας. 

 

Όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται για αξιολόγηση από τη ΔΕΥΑΔΔ, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία από την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Επιτροπή Παραλαβής 

  





5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔΔ 

Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ισορροπίας της εφαρμογής της σύμβασης με 

αντικείμενο την μείωση του NRW, η ΔΕΥΑΔ θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις 

κατά την περίοδο ισχύος της PBC: 

1. Εφαρμογή τακτικής τιμολόγησης και είσπραξης, σε μηνιαία (ιδανικά) ή διμηνιαία βάση. 

Εάν η ΔΕΥΑΔΔ επιλέξει τη διμηνιαία τιμολόγηση, πρέπει να θεσπίσει τιμολόγηση ζώνης 

για να διασφαλίσει ότι πραγματοποιείται συνεχώς καθ’ όλην τη διάρκεια του έτους. 

2. Δημιουργία ενός λογαριασμού υπό μεσεγγύηση, στον οποίο θα κατατίθενται όλα τα 

ποσά από τις εισπράξεις που προκύπτουν από τις υπηρεσίες ύδρευσης της ΔΕΥΑΔ, ώστε 

να είναι εγγυημένη η πληρωμή των τελών της σύμβασης στον Ανάδοχο. 

3. Εάν είναι απαραίτητο για να καταστεί το αντικείμενο της σύμβασης οικονομικά βιώσιμο, 

θα εφαρμοστεί η τιμολόγησης ενός μηνιαίου τέλους για τους πελάτες μετά την 

εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών για τη δικαιολόγηση των επιπλέον υπηρεσιών που 

θα παρέχονται από τον έξυπνο μετρητή (π.χ. ενημέρωση για διαρροές μέσα στο σπίτι, 

πληροφορίες για την κατανάλωση διαθέσιμες καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο, συναγερμοί 

για επιπλέον κατανάλωση και άλλα). Το ποσό του αναφερόμενου τέλους θα καθορίζεται 

από το οικονομικό μοντέλο της Προσφοράς. 

4. Εκτέλεση των επισκευών δικτύου μετά την έκδοση εντολής εργασίας από την ομάδα 

διαχείρισης για την PBC εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται από τη Σύμβαση. 

5. Εκτέλεση των διακοπών παροχής και των επανασυνδέσεων μετά την έκδοση εντολής 

εργασίας από την ομάδα διαχείρισης της PBC εντός του χρονικού πλαισίου που 

καθορίζεται στη Σύμβαση.  

6. Η ΔΕΥΑΔΔ θα προωθήσει ένα σχέδιο ανάκτησης παλαιών χρεών  διαπραγματευόμενη 

εξατομικευμένα σχέδια πληρωμών με τους καταναλωτές με την προϋπόθεση ότι θα 

αρχίσουν να πληρώνουν τακτικά τους λογαριασμούς τους με την έναρξη της παρούσας 

σύμβασης , επιτρέποντας έτσι τη συγκριτική αξιολόγηση του πραγματικού ποσοστού 

είσπραξης που θα συμπεριληφθεί στη γραμμή βάσης. 

 

Λογαριασμός υπό μεσεγγύηση – Τραπεζικός λογαριασμός όπου η ΔΕΥΑΔΔ θα καταθέτει όλα 

τα έσοδα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και όπου, στο τέλος του 

μήνα, θα γίνεται μεταφορά των ποσών που οφείλονται στον Ανάδοχο και, στη συνέχεια, το 

υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό θα μεταφέρεται σε άλλον λογαριασμό της ΔΕΥΑΔ. Και οι δύο 

μεταφορές θα απαιτούν την εξουσιοδότηση των εκπροσώπων και των δύο μερών. Τα ποσά που 

θα μεταφέρονται στον Ανάδοχο θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται προηγουμένως από εξωτερικό 

ελεγκτή που θα προσληφθεί για τον σκοπό αυτόν. 

Η μεθοδολογία για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων στο NRW της αποτυχίας της 

ΔΕΥΑΔΔ να τηρήσει τις καθορισμένες προθεσμίες (παράγραφοι δ και ε παραπάνω) - συμβάντα 

αλλαγής των KPI - θα καθοριστεί μεταξύ των μερών πριν από την υπογραφή της Σύμβασης.  





6 ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1 Αμοιβή του Αναδόχου 

Σε αντάλλαγμα για την έγκαιρη και πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, ο Ανάδοχος θα αμείβεται ως εξής: 

1. Σταθερό μηνιαίο τέλος (Fixed Monthly Fee, FMF) – Για την κάλυψη των 

προπαρασκευαστικών εργασιών, της ομάδας διαχείρισης της σύμβασης και των 

εργασιών εμπορικής διαχείρισης. 

2. Μηνιαίο ενοίκιο (Monthly Rent, MR), ανά τοποθετημένο και σε πλήρη λειτουργία 

έξυπνο μετρητή – Για την κάλυψη της εφαρμογής AMI (αντικατάσταση μετρητή, 

σύστημα επικοινωνιών και ενοποίηση λογισμικού) και όλων των εργασιών που 

σχετίζονται με τη μείωση του NRW: 

 Μοντελοποίηση δικτύου και καθορισμός ζωνών πίεσης και τομέων υδατομέτρησης. 

 Εκτέλεση των ζωνών πίεσης και τομέων υδατομέτρησης. 

 Λειτουργία και συντήρηση του συστήματος GIS. 

 Ανίχνευση και διόρθωση εμπορικών απωλειών - Παράνομες συνδέσεις, ακανόνιστες 

ή τεχνικά ακατάλληλες συνδέσεις, αναφορά και έκδοση εντολών εργασίας. 

 Έλεγχος ενεργής διαρροής - Εντοπισμός διαρροών, αναφορά και έκδοση εντολής 

εργασίας. 

3. Τέλος απόδοσης (Performance Fee, PF) - Θα εφαρμόζεται ετησίως, στο τέλος του 

δεύτερου έτους (30ός μήνας) και των επόμενων ετών της Σύμβασης, σύμφωνα με την 

απόδοση του Αναδόχου στη μείωση του NRW, όπως ορίζεται στα Έγγραφα του 

Διαγωνισμού και στη Σύμβαση: 

PFt = PGBt x K x N 

Όπου: 

PFt – Τέλος απόδοσης του έτους t (€) 

PGBt – Ακαθάριστο όφελος του έργου για το έτος t (€) 

K - Συντελεστής που προτείνει ο Διαγωνιζόμενος, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει 

το 0,8 

N - Συντελεστής που σχετίζεται με την απόδοση στη μείωση του NRW που 

επιτυγχάνεται κάθε χρόνο, σε σχέση με τις προβλεπόμενες τιμές που 

παρουσιάζονται στο σημείο 7 παρακάτω (NRWRt), σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα: 

Ποσοστό Μείωσης N 

≥ 100% 1,00 

από  99,9% έως 95,0% 0,95 

από 94,9% έως 90,0% 0,90 

από 89,9% έως 80,0% 0,70 

από 79,9% έως 70,0% 0,55 

από 69,9% έως60,0% 0,40 

από 59,9% έως 50,0% 0,25 

< 50% 0,00 





Επισημαίνεται  ότι ο υπολογισμός της ετήσιας εξοικονόμησης, από την οποία 

προσδιορίζεται το τέλος απόδοσης, στηρίζεται στο έτος αναφοράς 0, πριν την  

έναρξη της  σύμβασης. 

 

6.2 Συμβατικές τιμές 

Η συνολική τιμή της σύμβασης εκτιμάται στα  30.000.000 € (τριάντα εκατομμύρια ευρώ) 

πλέον Φ.Π.Α. (37.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και αναλύεται ως εξής:   

1. Σταθερό τέλος (FMF) και ενοίκιο (MR) προς τον ανάδοχο, που ανέρχεται, και δεν μπορεί να 

ξεπεράσει, το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €) πλέον ΦΠΑ (12.400.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης.  

2. Τέλος απόδοσης (PF) προς τον ανάδοχο, που μπορεί να ανέλθει από μηδέν (0,00 €) έως 

είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000,00 €), πλέον ΦΠΑ και θα αποδίδεται βάσει της 

πραγματικής μείωσης που επιτεύχθηκε από τον Ανάδοχο  

 

6.3 Όροι πληρωμής 

1. Το στοιχείο που αντιστοιχεί στο FMF θα καταβάλλεται μηνιαίως, σύμφωνα με τις τιμές 

που αναφέρονται στην πρόταση που παρουσιάζει ο Ανάδοχος. 

2. Το στοιχείο που αντιστοιχεί στο MR θα πληρώνεται μηνιαίως, σύμφωνα με την τιμή που 

αναφέρεται στην πρόταση που παρουσιάζει ο Ανάδοχος, και τα  μηνιαία πιστοποιητικά 

εργασίας που θα σχετίζονται με τον αριθμό των έξυπνων μετρητών που έχουν 

τοποθετηθεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία. 

3. Το άθροισμα των FMF και MR στοιχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια 

(10.000.000 €) ευρώ της μέγιστης συμβατικής αξίας. 

4. Το στοιχείο που σχετίζεται με το PF θα καταβάλλεται ετησίως, στο τέλος του δεύτερου 

και των επόμενων ετών της Σύμβασης, σύμφωνα με την πραγματική μείωση του όγκου 

των NRW που επιτεύχθηκε από τον Ανάδοχο (NRWRt όπως ορίζεται στο σημείο 7 

παρακάτω), σύμφωνα με τον υπολογισμό του τύπου που παρουσιάζεται στο σημείο 6.1 

παραπάνω και τις τιμές που υπολογίζονται στην ετήσια έκθεση μέτρησης και 

επαλήθευσης (σημείο 7.1 παρακάτω). 

5. Οι μηνιαίες πληρωμές θα γίνονται μόνο έως ότου επιτευχθεί η τιμή της Σύμβασης για 

κάθε στοιχείο που προβλέπεται σε αυτήν, όπως ορίζεται στο σημείο 6.2 παραπάνω. 

6. Οι ετήσιες πληρωμές θα καταβάλλονται «n» φορές, που αντιστοιχούν σε τόσα χρόνια 

τιμολόγησης και μέχρι το προβλεπόμενο όριο της αντίστοιχης τιμής της Σύμβασης, όπως 

ορίζεται στο σημείο 6.2 παραπάνω. 





7. Για τους σκοπούς της Σύμβασης, όλες οι τιμές θα επανεξετάζονται ετησίως μέσω της 

εφαρμογής του πληθωρισμού (δημοσιευμένος επίσημος δείκτης), με υπολογισμό που 

λαμβάνει ως αναφορά την ημερομηνία παρουσίασης της πρότασης, αλλά μόνο μετά από 

τουλάχιστον ένα έτος ισχύος της σύμβασης και εάν υπάρχει διακύμανση μεγαλύτερη από 

1%. 

8. Οι ως άνω συνολικές και μερικές αξίες είναι τα μέγιστα ποσά που δεν επιτρέπεται να 

ξεπεραστούν από την αμοιβή στον Ανάδοχο και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 

9.  Προϋποθέσεις για την πληρωμή του αναδόχου αποτελούν αφενός η παράδοση από τον 

ανάδοχο σε μηνιαία βάση των εγγράφων από τα οποία προκύπτουν τα αποτελέσματα 

προς τιμολόγηση (δες αρ. 4.5 Παραδοτέα) αφετέρου η τιμολόγηση των αποτελεσμάτων 

από τον αναθέτοντα φορέα σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση, όπως άλλωστε προκύπτει και 

από τον αναθεωρημένο κανονισμό λειτουργίας του δημόσιου οργανισμού.  

10. Προς διασφάλιση δε της επιτυχούς εκτέλεσης  της σύμβασης αλλά και της πληρωμής του 

αναδόχου, ο  Αναθέτων Φορέας θα αφαιρεί τους έξυπνους μετρητές από τους 

καταναλωτές που δεν ανταποκρίνονται στην πληρωμή των λογαριασμών τους μετά την 

πάροδο δύο μηνών, όπως αναφέρεται και στον αναθεωρημένο κανονισμό λειτουργίας 

του δημόσιου οργανισμού.  

 

Η πληρωμή από τη ΔΕΥΑΔΔ των μηνιαίων ποσών που οφείλονται στον Ανάδοχο, σύμφωνα με 

τα προηγούμενα σημεία, θα υπόκειται στη διαθέσιμη ταμειακή ροή του Λογαριασμού υπό 

μεσεγγύηση, με την επιφύλαξη της ανάκτησης των οφειλόμενων ποσών όποτε επαληθεύεται 

αυτή η διαθεσιμότητα. 

7 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

ΝΕΡΟ (NRW) 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις τιμές αναφοράς της παρούσας PBC που ορίζονται από 

τις μελέτες για τη βασική γραμμή της σύμβασης . Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, με την Οικονομική 

Προσφορά τους, λεπτομερείς υποστηρικτικές οικονομικές καταστάσεις με βάση τις πληροφορίες 

που παρουσιάζονται εδώ. 

Κατά τη φάση 1 της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει μια Αναφορά γραμμής βάσης, η οποία 

μπορεί να αναθεωρήσει τις τιμές αναφοράς που παρουσιάζονται εδώ και η οποία θα χρησιμεύσει 

ως η οριστική γραμμή βάσης για ολόκληρη τη σύμβαση. 

Ο Όγκος αναφοράς για το νερό που δεν αποφέρει έσοδα κατά το έτος «0» (NRWVref) πριν από 

την έναρξη της παρούσας σύμβασης είναι 3.758.325 m3 και αντιστοιχεί στο 53,1% του όγκου 

εισόδου συστήματος (SIV) (δείτε το προκαταρκτικό υδατικό ισοζύγιο που παρουσιάζεται στο 

σημείο 3.3 παραπάνω). 

Το NRWVt
ref είναι ο Όγκος του νερού που δεν αποφέρει έσοδα στο τέλος του έτους «t» της 

σύμβασης  . 

Λαμβάνοντας το NRWVref ως την αρχική αναφορά, ο στόχος προς επίτευξη σε κάθε έτος της 

σύμβασης NRWVt
ref έχει ως εξής: 





 

Έτος (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NRWVt
ref 

(m3/έτος) 
2.821.868 1.536.779 958.945 700.808 684.490 677.408 670.313 663.796 656.672 648.938 

 

Αυτοί οι ετήσιοι προβλεπόμενοι όγκοι αντιστοιχούν στις ακόλουθες μέσες τιμές για το NRW (σε 

ποσοστό του SIV): 

 

Έτος 

(t) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NRW 44,6% 27,7% 18,0% 13,1% 12,8% 12,7% 12,6% 12,4% 12,3% 12,2% 

 

Η μείωση του νερού που δεν αποφέρει έσοδα που επιτυγχάνεται σε κάθε έτος «t» της 

σύμβασης , NRWRt, θα υπολογίζεται ως εξής: 

NRWRt = NRWVref - NRWVt
ref  

 

Αυτός ο υπολογισμός δίνει την ακόλουθη πρόβλεψη για το NRWRt: 

 

Έτος 

(t) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NRWRt
 

(m3/έτος) 
936,457 2.221.546 2.799.380 3.057.516 3.073.835 3.080.916 3.088.012 3.094.529 3.101.653 3.109.387 

 

Τα ετήσια οφέλη της ΔΕΥΑΔΔ από  την σύμβαση υπολογίζονται με βάση τους ετήσιους όγκους 

μείωσης του NRW, το μέσο κόστος παραγωγής νερού και τη μέση τιμή πώλησης του νερού (με 

βάση τα τρέχοντα τιμολόγια). 

Τιμές νερού αναφοράς της παρούσας : 

 Μέσο κόστος παραγωγής νερού – 0,30 €/m3 

 Μέση τιμή πώλησης νερού – 1,20 €/m3 

Καθώς ο όγκος της μείωσης του NRW προέρχεται από τη μείωση των πραγματικών απωλειών 

(μείωση του παραγόμενου νερού) και τη μείωση των εμπορικών απωλειών (αύξηση του 

πωληθέντος νερού), η μοναδιαία τιμή του «ανακτηθέντος» νερού είναι συνάρτηση της 

στάθμισης του κόστους παραγωγής νερού και η τιμή πώλησης αυτού. Οι μελέτες βασικής 

γραμμής του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης επιτρέπουν τη δημιουργία του ακόλουθου 

τύπου υπολογισμού: 

UVWR = 1,31219E-7 x NRWRt + 0,47366 

UVWR – Ενιαία τιμή του νερού που ανακτήθηκε (€/m3) 





NRWRt - Μείωση του νερού που δεν αποφέρει έσοδα που επιτυγχάνεται σε κάθε έτος «t» 

(m3) 

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω αριθμούς και τον τύπο που παρουσιάζεται, οι ετήσιες τιμές 

αναφοράς που σχετίζονται με το Ακαθάριστο όφελος του αντικειμένου της σύμβασης , PGBt, 

έχουν ως εξής: 

 

Έτος 

(t) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PGBt
 

(€/έτος) 
558.634 1.699.860 2.354.250 2.674.899 2.695.784 2.704.829 2.713.961 2.722.319 2.731.501 2.741.453 

 

7.1 Ετήσια έκθεση μέτρησης και επαλήθευσης 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να υποβάλλει ετησίως μια έκθεση με τα δεδομένα που προκύπτουν 

από τη μέτρηση και την επαλήθευση των αποταμιεύσεων που αποκτήθηκαν (Ετήσια έκθεση 

μέτρησης και επαλήθευσης). 

Η ετήσια έκθεση μέτρησης και επαλήθευσης συντάσσεται σύμφωνα με τους κανόνες και τα 

μοντέλα που καθορίζονται για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες αρχές και 

μεθόδους μέτρησης και επαλήθευσης, και υποβάλλεται για να αξιολογηθεί από τη ΔΕΥΑΔΔ, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

  





8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΙ 

8.1 Κύρια χαρακτηριστικά της AMI (Προηγμένη υποδομή μέτρησης) 

Η προηγμένη υποδομή μέτρησης είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνων υδρομετρητών, 

δικτύων επικοινωνίας και συστημάτων διαχείρισης δεδομένων που επιτρέπει την αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ των τελικών σημείων των μετρητών και των βοηθητικών προγραμμάτων.  

Η AMI δεν απαιτεί από το προσωπικό της εταιρείας κοινής ωφέλειας να συλλέγει τις ενδείξεις 

των μετρητών - το σύστημα μεταδίδει αυτόματα τα δεδομένα απευθείας στο βοηθητικό 

πρόγραμμα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. 

Τα δεδομένα του μετρητή αποστέλλονται στα βοηθητικά προγράμματα μέσω ενός σταθερού 

δικτύου. Το βοηθητικό πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για τη βελτίωση της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας παρακολουθώντας αποτελεσματικά τη 

χρήση του νερού και την αποδοτικότητα του συστήματος, εντοπίζοντας δυσλειτουργίες και 

αναγνωρίζοντας παρατυπίες. 

Η διασταυρούμενη αναφορά των δεδομένων χρέωσης με τα σχέδια των τομέων υδατομέτρησης 

θα επιτρέψει την ύπαρξη υδατικών ισοζυγίων σε πραγματικό χρόνο και συνεπώς την ανίχνευση 

και τη μείωση των πραγματικών απωλειών. 

Το νέο σύστημα AMI θα επιτρέπει την εξ αποστάσεως ανάγνωση της κατανάλωσης των 

πελατών της ΔΕΥΑΔΔ, ανεξάρτητα από τη συχνότητα χρέωσης, επιτρέποντας την έκδοση 

τιμολογίων που υπολογίζονται με βάση τον όγκο που καταναλώθηκε (και όχι πλέον με 

εκτιμήσεις βάσει του ιστορικού κατανάλωσης, με τα τυχόν σφάλματα που προκύπτουν από 

αυτό). 

Η υποδομή επικοινωνιών της AMI της ΔΕΥΑΔ μπορεί να κοινοποιηθεί στον Δήμο Δέλτα για την 

υλοποίηση υπηρεσιών στο πλαίσιο της έννοιας των ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: διαχείριση χώρων 

στάθμευσης, δημόσια κινητικότητα, διαχείριση κυκλοφορίας, ενεργειακή απόδοση κ.λπ. 

8.2 Τεχνικές προδιαγραφές έξυπνων μετρητών 

 Οικιακοί υδρομετρητές DN15 και DN20: 

Συνδέσεις ¾“ και 1”, ονομαστική ροή 2,5 m3/h, δυναμική περιοχή R400, ρυθμός ροής 

εκκίνησης ≤ 1 lt/h, ονομαστική πίεση PN16, κατηγορία προστασίας IP68, κατηγορία 

θερμοκρασίας T30, μήκος L165 mm, οθόνη LCD με τουλάχιστον 8 ψηφία, μονάδες m3/h 

και m3, ελάχιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας 15 έτη, συμμόρφωση με την Οδηγία 

2014/32/ΕΕ της ΕΕ σχετικά με τα όργανα μέτρησης (MID), πρωτόκολλα επικοινωνίας 

ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος (868 MHz), wMBus (433 ή 868 MHz), NB-IoT ή 

LoRA WAN (868 ή 915 MHz) και κατάλληλοι για συστήματα με ηλεκτρονικό έλεγχο. 

Οι μετρητές πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση (οριζόντια, 

κάθετα ή κεκλιμένα) χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβειά τους. 

 Βιομηχανικοί υδρομετρητές DN20 και DN40: 

Συνδέσεις από 1“ έως 2”, ονομαστική ροή 4,0 έως 25,0 m3/h, δυναμική περιοχή R400, 

ρυθμός ροής εκκίνησης ≤ 10 lt/h, ονομαστική πίεση PN16, κατηγορία προστασίας IP68, 

κατηγορία θερμοκρασίας T30, μήκος L165 έως 300 mm, οθόνη LCD με τουλάχιστον 8 

ψηφία, μονάδες m3/h και m3, ελάχιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας 15 έτη, συμμόρφωση με 





την Οδηγία 2014/32/ΕΕ της ΕΕ σχετικά με τα όργανα μέτρησης (MID), πρωτόκολλα 

επικοινωνίας ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος (868 MHz), wMBus (433 ή 868 MHz), 

NB-IoT ή LoRA WAN (868 ή 915 MHz) και κατάλληλοι για συστήματα με ηλεκτρονικό 

έλεγχο. 

Οι μετρητές πρέπει να μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε θέση (οριζόντια, 

κάθετα ή κεκλιμένα) χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβειά τους. 

 Βιομηχανικοί υδρομετρητές > DN40: 

Υπερηχητικού ή ηλεκτρομαγνητικού τύπου, ονομαστική πίεση PN16, κατηγορία 

προστασίας IP68, κατηγορία θερμοκρασίας T30, οθόνη LCD με μονάδες m3/h και m3, 

ελάχιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας 6 έτη, συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/32/ΕΕ της 

ΕΕ σχετικά με τα όργανα μέτρησης (MID), πρωτόκολλα επικοινωνίας ραδιοσυχνότητας 

χαμηλής ισχύος(868 MHz), wMBus (433 ή 868 MHz), NB-IoT ή LoRA WAN (868 ή 915 

Mhz) ή με καταγραφέα δεδομένων GPRS και σύστημα μετάδοσης 

 

8.3 Προδιαγραφές υποδομής επικοινωνιών 

Το σύστημα ΑΜΙ θα ενοποιηθεί περαιτέρω με κατάλληλες υποδομές επικοινωνίας (επαναλήπτες, 

πύλες κ.λπ.), πλήρως συμβατές με τους υδρομετρητές που πρόκειται να εγκατασταθούν, που θα 

βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις εντός των χώρων εγκατάστασης, ώστε να επιτρέπεται η 

αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ των μετρητών και της έδρας της ΔΕΥΑΔ. 

Θα πρέπει να υπάρχει ένας εξοπλισμός συλλογής δεδομένων με ηλεκτρονικό έλεγχο ως 

εφεδρικός για να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές και περιστασιακές καταστάσεις όταν ένα 

στοιχείο της υποδομής επικοινωνιών τεθεί εν μέρει εκτός λειτουργίας.   

8.4 Προδιαγραφές συμπληρωματικού υδραυλικού εξοπλισμού 

Στις αντικαταστάσεις των μετρητών, ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι η εγκατάσταση είναι 

εφοδιασμένη με λειτουργική σφαιρική βαλβίδα απομονώσεως (αντικλεπτική) και κατάλληλο 

σύνολο συνδέσμων με νέες φλάντζες. Κάθε φορά που τα υπάρχοντα κουτιά μετρητών είναι 

κατεστραμμένα ή ανύπαρκτα, ο Ανάδοχος πρέπει να εξετάσει την τοποθέτηση κατάλληλων νέων 

κουτιών μετρητών.  

Σε νέες τοποθετήσεις μετρητών, όλα τα μηχανικά έργα και υδραυλικών εγκαταστάσεων θα είναι 

ευθύνη της ΔΕΥΑΔΔ,  ενώ η προμήθεια και εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών θα είναι 

ευθύνη του Αναδόχου. 

  





9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

Αν και ο αριθμός των DMA/PZ που θα καθοριστούν θα οριστεί από την υδραυλική 

μοντελοποίηση του δικτύου στη Φάση 2Α, οι αρχικές μελέτες προβλέπουν ότι θα καθοριστούν 

20 έως 25 DMA. 

Το πεδίο εργασίας για κάθε DMA/PZ που θα καθοριστεί περιλαμβάνει τα εξής (αλλά δεν 

περιορίζεται σε αυτά): 

1. λεπτομερείς έρευνες, πλήρεις με όλες τις δοκιμαστικές ανασκαφές που ενδέχεται να 

απαιτηθούν για την επαλήθευση των συνδέσεων των σωλήνων (και την επακόλουθη 

αποκατάσταση του δρόμου, του πεζοδρομίου ή οποιασδήποτε άλλης επιφάνειας). 

2. επιτόπια έρευνα για επαλήθευση των προτεινόμενων ορίων των DMA, εντοπισμός 

υφιστάμενων οριακών βαλβίδων, έλεγχος λειτουργίας και κατάστασης υφιστάμενων 

βαλβίδων περιορισμού, προσδιορισμός θέσης για πρόσθετες βαλβίδες περιορισμού που 

πρόκειται να εγκατασταθούν, προσδιορισμός θέσεων όπου οι σωλήνες θα αποσυνδεθούν 

και θα κλείσουν στο τέλος. 

3. επιλογή θέσης για θαλάμους εισόδου DMA/PZ. 

4. ολοκληρωμένη εξέταση της βάσης δεδομένων πελατών για ευθυγράμμιση με τα όρια των 

DMA. 

5. συλλογή δεδομένων τιμολόγησης κατανάλωσης νερού εντός των DMA/PZ 

(συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης των ενδείξεων των μετρητών για τους σκοπούς της 

βασικής γραμμής). 

6. ταυτοποίηση συνδέσεων εξυπηρέτησης πελατών που πρέπει να μεταφερθούν από κεντρικό 

δίκτυο ή κεντρικό δίκτυο διανομής εκτός των DMA/PZ (ή σε γειτονικούς DMA/PZ) σε 

κεντρικό δίκτυο διανομής εντός των DMA/PZ. 

7. κατασκευή θαλάμου PRV, υπόγεια εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικού ή υπερηχητικού 

μετρητή ροής και κατασκευή υπερυψωμένου κουτιού οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της 

παροχής όλων των απαιτούμενων σωλήνων, υλικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα τεχνικά σχέδια που θα παρέχονται. 

8. κατασκευή του υπέργειου κουτιού οργάνων κρίσιμου σημείου, συμπεριλαμβανομένης της 

προμήθειας όλων των απαιτούμενων υλικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές και τα τεχνικά σχέδια που θα παρέχονται. 

9. εκτέλεση όλων των άλλων μηχανικών και υδραυλικών εργασιών και εργασιών 

τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όλων των απαιτούμενων σωλήνων, 

υλικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται για την εγκατάσταση των 

DMA/PZ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Αυτό περιλαμβάνει την τοποθέτηση κύριων 

αγωγών έως σωρευμένου μήκους 50 m. 

10. για όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται: αποκατάσταση της επιφάνειας του δρόμου 

και του πεζοδρομίου. 

11. προμήθεια και εγκατάσταση καταγραφέα δεδομένων πολλαπλών καναλιών (δύο κανάλια 

πίεσης και ένα κανάλι ροής) στο σημείο εισόδου, ρύθμιση μεταφοράς δεδομένων σε 

κεντρικό διακομιστή (SMS, GPRS ή παρόμοια μεταφορά δεδομένων), προμήθεια και 

εγκατάσταση του αντίστοιχου λογισμικού. 

12. προμήθεια και εγκατάσταση καταγραφέα δεδομένων ενός καναλιού στο κρίσιμο σημείο 

(σημείο με χαμηλότερη πίεση στους DMAή τις PZ), ρύθμιση της μεταφοράς δεδομένων σε 

κεντρικό διακομιστή (SMS, GPRS ή παρόμοια μεταφορά δεδομένων). 

13. προμήθεια και θέση σε λειτουργία ελεγκτή PRV και PRV στους DMA όπου απαιτείται. 





14. εκτέλεση δοκιμής μηδενικής πίεσης (δοκιμές απομόνωσης των DMA/PZ). Αυτό θα 

περιλαμβάνει τις επόμενες έρευνες και εργασίες έως ότου η δοκιμή απομόνωσης είναι 

επιτυχής και εγκριθεί από τον Σύμβουλο Εποπτείας. 

15. βασική μέτρηση επτά ημερών εισροής και πίεσης ανά DMA/PZ. 

Σε ορισμένους DMA/PZ θα είναι απαραίτητη η τροποποίηση ή η ενίσχυση του δικτύου 

διανομής και η εγκατάσταση πρόσθετων δικτύων διανομής (για παράδειγμα, ενίσχυση δικτύου 

για υδραυλικούς λόγους, αλλαγή διαμόρφωσης δικτύου, σύνδεση του DMA/PZ με κύριο 

δίκτυο). 

Εάν είναι υδραυλικά δυνατό, οι DMA/PZ πρέπει να είναι μονής τροφοδοσίας. Μόνο στις 

περιπτώσεις που είναι σκόπιμο (για υδραυλικούς ή άλλους λόγους) να δημιουργηθούν DMA/PZ 

πολλαπλής τροφοδότησης και, εάν εγκριθεί από τον Σύμβουλο εποπτείας, επιτρέπονται 

περισσότερες ροές. 

Όλα τα έργα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα σχεδιασμού 

των ελληνικών αρχών ύδρευσης. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα για μια συγκεκριμένη 

εγκατάσταση, ο Ανάδοχος θα προτείνει η συγκεκριμένη εγκατάσταση να εγκριθεί αρμοδίως από 

την ΔΕΥΑΔΔ. 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): https://deyadelta.gr/
Πόλη: ΧΑΛΑΣΤΡΑ
Οδός και αριθμός: 1ο ΧΙΛ.ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΣΙΝΔΟΥ
Ταχ. κωδ.: 57300
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΣΚΑΡΗ
Τηλέφωνο: +30 2316021480
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: texniki@deyadelta.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
Η ανάθεση έχει ως στόχο να καθιερώσει μια Σύμβαση βάσει απόδοσης (Performance-
Based Contract, PBC) για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης αυτών των αγαθών (Σύστημα AMI, ζώνες πίεσης και τομείς 
υδρομέτρησης, μοντελοποίηση δικτύου, λογισμικό διαχείρισης για το NRW). Το 
αντικείμενο των εργασιών αφορά στα εξής: 1. Προπαρασκευαστικές εργασίες 2. 
Εμπορική και πελατειακή διαχείριση 3. Μείωση του NRW
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

https://deyadelta.gr/
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Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές 
υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά 
έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ  

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος____________________, με την ιδιότητα 

__________________________ δηλώνω υπεύθυνα πως σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις 

των Τριών (3) Τελευταίων Χρήσεων, ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων που προκύπτει: 

 

 Έτος 2018 Έτος  2019 Έτος  2020 

Μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων     

 

 

 

Σφραγίδα-Υπογραφή   





 

2 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΙΝΑΚΑΣ  

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος____________________, με την ιδιότητα 

__________________________ δηλώνω υπεύθυνα πως κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

πενταετίας, έχουμε  εκτελέσει ή εκτελούμε, τις κάτωθι  συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  του 

συγκεκριμένου τύπου, για την μείωση απώλειας μη τιμολογούμενου νερού σε συστήματα 

υδροδότησης, συμπεριλαμβανομένων και ίδιου τύπου δραστηριοτήτων, καλύπτοντας η κάθε 

σύμβαση τουλάχιστον 20.000 πελάτες-καταναλωτές: 

 

Αριθμός Αναφοράς.:_____ 

Τίτλος: ________________________________________________________________ 

Αναθέτων: ________________________________________________________________  

Ημερομηνία έναρξης και λήξης:   __/__/__ έως __/__/__ 

Ανάδοχος: ________________________________________________________________ 

% συμμετοχής του αναδόχου στη σύμβαση: ___________ 

Αντικείμενο της σύμβασης: 

 

Αριθμός πελατών-καταναλωτών:      _______________________________ 

Εξέλιξη του δείκτη μη τιμολογούμενου νερού : 

Έτος  2016 2017 2018 2019 2020 

% NRW      

 

(Συμπληρώνεται για κάθε σύμβαση ξεχωριστά) 

 

Σφραγίδα-Υπογραφή   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 

1. Στοιχεία Βιογραφικού  

Ονοματεπώνυμο: ____________________________________________________________ 

Τίτλος σπουδών-Έτος: (indicate the degrees you hold and the colleges that awarded them and the 

years in which you obtained them) 

Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: ____________ 

Βασικές δεξιότητες: (περιληπτικά, έως 200 λέξεις) 

 

Επαγγελματική Εμπειρία τα τελευταία πέντε (5) έτη:  

(περιγραφή σύμφωνα με την παράγραφο 8.4.1 β) 

 

 

2. Δήλωση  

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος____________________, δηλώνω υπεύθυνα πως διαθέτω εμπειρία 

_______________ετών από τα οποία, _________________έτη σε έργα μείωσης μη 

τιμολογούμενου νερού σε συστήματα υδροδότησης, 20.000 πελάτες-καταναλωτές, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω. 

 

Σφραγίδα-Υπογραφή  
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